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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāde(turpmāk tekstā- izglītības iestāde) ir Talsu novada pašvaldības pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības 

iestāde. Talsu pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Jaunā ielā 1,Talsu novadā, Talsos, LV-3201. Iestāde ir izvietota daudzdzīvokļu māju mikrorajonā, 

atrodas netālu no pilsētas centra un autoostas. Iestādes novietojums nodrošina audzēkņu pieplūdi no tuvējā mikrorajona, savukārt vecākiem ērtu 

nokļūšanu savās darba vietās.  

Ēka celta kā pirmsskolas izglītības iestāde sešām grupām un darbību uzsāka 1973.gada rudenī kā Talsu pilsētas 3. bērnudārzs- mazbērnu novietne. 

Ar Talsu pilsētas domes lēmumiem ,,Par nosaukumu maiņu pirmsskolas izglītības iestādēm,, no 25.01.2000. gada  iestāde iegūst nosaukumu Talsu 

pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” , bet no  09.07. 2009. gada Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāde ,,Zvaniņš,,.  

Šobrīd iestādē darbojas sešas pirmsskolas vecuma bērnu grupas, kurām doti ziedu nosaukumu vārdi-  Zvaniņi, Margrietiņas, Pienenītes, Purenītes, 

Magonītes, Kliņģerītes. Divas grupu telpas 1,5 - 3 gadus veciem bērniem ir aprīkotas ar atsevišķu guļamistabu. Iestādē ir zāle mūzikas un sporta 

nodarbībām, svētku svinēšanai, rotaļu laukumi ar nojumēm rotaļām un āra nodarbībām, logopēda kabinets, inventāra un sporta inventāra noliktava, 

mūsdienīgi aprīkota virtuve. 
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 Iestādes telpu un grupiņu iekārtojumā ir izmantoti Talsu pilsētas mākslinieku darbi. Mākslinieka Z. Stroda ziedu motīvos rotātas zāles logu 

vitrāžas, mākslinieces E. Blumbahas ārdurvju un darba kabinetu durvju zīmes, mākslinieces A. Auziņas īpaši darināts iestādes karogs un atbilstoši 

katram ziedu nosaukumam noformētas  grupiņu durvis, grupās un zālē ir izvietotas mākslinieka R. Stopnieka  gleznas. Mākslinieks ir zīmējis 

pirmsskolas izglītības iestādes beigšanas apliecību ,,Zvaniņa,, bērniem, kuru audzēkņi saņem iestādi beidzot.  Grupiņās ir īpaši darināti grupu karogi, 

iestādei ir sava himna, kuras vārdu autore ir dzejniece Maija Laukmane, bet mūziku sacerējusi skolotāja A. Veršāne. 

2003. gadā ar ,,Talsu novada fonda,, atbalstu iestādē tika īstenots projekts ,,Bērnu rotaļu-sporta laukuma labiekārtošana Talsu pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē “Zvaniņš” projekta rezultātā iestādes teritorijā tika uzstādītas koka šūpoles, guļbaļķu mēbeles un smilšu kastes, kuras audzēkņi 

izmantoja līdz pat 2010. gadam . 

2009./2011. gadā Talsu novada pašvaldības īstenotā projekta ,,Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un 

renovācija  pirmā un otrā kārta, kuras ietvaros iestādē ir veikta fasādes un iekštelpu renovācija, rezultātā  ēka ir ieguvusi mūsdienīgu izskatu. Projekta 

ietvaros tika veikts grupas telpu, virtuves, saimniecības bloka, gaiteņu un kāpņu telpu remonts, elektroinstalācijas un santehnikas darbi, rekonstruēta 

apkure, nomainīti logi un jumta segums, kā arī siltināta ēkas fasāde. Lielāko darba apjomu paveica SIA ,, Pretpils ,, celtnieki Māra Rorbaha vadībā. 

Renovācijas otrās kārtas rezultātā ir uzbūvētas jaunas nojumītes bērnu rotaļām, atjaunotas smilšu kastes, ieklāts bruģītis un nedaudz atjaunotas sporta 

konstrukcijas aktīvai bērnu darbībai. Renovācija pilnībā tika pabeigta 2011. gada decembrī. Rotaļu laukumiņi gan nav līdz galam iekārtoti, jo likvidējot 

vecās konstrukcijas jaunas nav iegādātas. Šogad ar vecāku padomes atbalstu ir atjaunots koka autobuss un ierīkota autobusa pietura bērnu rotaļām, 

izgatavots palešu koka tārpiņš vasaras ziedu stādījumiem, ieklāts gumijas segums gar smilšu kastēm un sporta ierīcēm. 

Ar Talsu pilsētas domes atbalstu 2016. gada vasarā iestādē tika uzceltas trīs nojumes bērnu rotaļām un rotaļnodarbībām, ieklāts bruģis, veikti 

nelieli apzaļumošanas darbi.    

Šobrīd drošā un sakārtotā vidē ir radīti labvēlīgi apstākļi, atbalstoša vide, bērniem un vecākiem draudzīgs bērnudārzs, lai mācību process būtu 

veiksmīgs un katrs iestādē strādājošais un izglītojamais justos labi. Mācību vide tiek regulāri  atjaunota, uzlabota un papildināta. Iestādes teritorija ir 

apzaļumota, tajā ir vairāki lieli kastaņi, ozols, ķirsis, vecas ābelītes, bet nav daudz  košumkrūmu un puķu dobju. Ziedu audzēšanai šogad iegādājām lielos 

podus, kuros pavasarī ar vecāku palīdzību bērni stāda atraitnītes, bet vasaras otrā pusē tos piepilda ar pašu audzētiem samteņu stādiņiem. Pārsvarā 

teritorijā bērni var rūpēties par ziediem, lasīt kastaņus, zīles, gatavot kompostu ķirbju audzēšanai, pētīt kukaiņu dzīvi pie nojumītēm no jauna uzstādītās 

,,Kukaiņu mājiņās,, , putnu dzīvi strazdu būrīšos un putnu barotavās ziemā.  

 Iestāde atrodas daudzīvokļu māju mikrorajonā netālu no pilsētas centra un ir ļoti tuvu ielai. Lai gan teritorija ir norobežota ar sētu un tūju audzi 

ļoti bieži ielas atkritumi vēja pūsti tiek ienesti teritorijā. Par regulāru teritorijas sakoptību rūpējas sētnieks, bet sīkos atkritumus palīdz salasīt bērni. 

Bērnu drošībai uz blakus esošās ielas ir izvietoti ceļu policisti, vārtiņi ir nodrošināti ar drošības bultu un atgādinājuma zīmi vecākiem regulāri bultu turēt 

ciet. Plānojam vārtiņus ierobežot ar drošības barjeru. Iestādes teritorija nav liela tādēļ bērnu pastaigām un āra nodarbībām tiek izmantota tuvākā apkārtne 

- Vilkmuižas ezera pastaigu takas, Talsu dendroloģiskā parka un Sauleskalna apkārtne. 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem un pamatlīdzekļiem atbilst Ministru kabineta normatīviem ,,Kārtība, kādā valsts un pašvaldība organizē un 

finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm MK , 17.09. 2013., Nr. 893 ,, 

2017./2018. mācību gadā tika rasta iespēja labiekārtot logopēda kabinetu papildinot to ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem tai skaitā  smilšu  

gaismas lampu bērnu rotaļnodarbībām.  

Iestādes teritorija ir bērniem droša, apzaļumota, bet ierīces bērnu kustību un sporta aktivitātēm ir papildināmas un atjaunojamas. 

2017./2018. mācību gadā iestādē realizē programmu ,,Skolas auglis” un ir ceļā uz jauniem projektiem un izaicinājumiem. 

Kopējais izglītojamo skaits iestādē 125 - 130 audzēkņi . 2017. /2018. mācību gadā iestādi apmeklē 126 audzēkņi. 

Izglītojamo skaits var variēties pa vecuma grupām atkarībā no pieprasījuma un grupu piepildījuma. 

2018./2019. mācību gadā iestādē realizē programmu ,,Skolas auglis” un ir ceļā uz jauniem projektiem un izaicinājumiem. 

Kopējais izglītojamo skaits iestādē 121 - 124 audzēkņi . 2017. /2018. mācību gadā iestādi apmeklē 126 audzēkņi. 

Iestādes vīzija:  

 Ekoloģiski harmoniska estētiska vide, kurā aug un veidojas radoša, uz ,,Es” apziņu orientēta personība ar attīstītu fizisko ķermeni, prātu un jūtu 

sfēru, estētisko pasaules uztveri.  

Mērķis: 

Attīstīt pirmsskolu kā  Ekoskolas izglītības iestādi, kurā ir zinātkāri un dzīvespriecīgi bērni, kas dzīvo veselīgi un aktīvi, mācās, darbojoties 

ieinteresēti, ar aizrautību un prieku, līdzdarbojas, radoši izpaužas, gūst pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību. 

 

 

 

 

1.1. Īstenojamās izglītības programmas 

Vispārējā pirmsskolas izglītības programma kods 01011111, licence Nr. V- 3424 izdota saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2011. gada 

10. janvāra lēmumu Nr.78-v ,,Par licences izsniegšanu vispārējās izglītības programmas īstenošanai”. 
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1.2.Īstenojamās  interešu izglītības programmas 

Interešu izglītības programma ,,Muzicēšana kā intelektuālo spēju attīstītāja bērniem vecumā no 4 - 7 gadiem”, pedagoga privātprakses uzsākšanas 

Sertifikāts, Nr. 501 izdots IKVD 10.09.2015., derīgs līdz 2018. gada 9. septembrim. ( sk. A. V.) 

 

1.3. Izglītojamo skaits 

Izglītojamo skaits svārstās robežās no 125 - 130 audzēkņiem. Vērojama neliela rotācija 1,5 - 3 gadu vecuma bērnu grupās sakarā ar bērnu 

adaptācijas periodu, kā arī dzīves vietas maiņu vai pārcelšanos uz dzīvi ārzemēs. 

1-2 audzēkņiem gadā tiek nozīmēta medicīniskā komisija ar ieteikumu apmeklēt speciālo pirmsskolas izglītības iestādi. 

Tabula grupu komplektu skaits 

2017./2018.m.g. 

 

Mācību gads Grupu komplektu 

skaits 

Izglītojamo skaits mācību gada sākumā 

2015./2016. 6 112 

2016./2017. 6 123 

2017./2018. 6 126 

2018./2019. 6 121 

 

1.4. Pedagogu kvalitatīvais sastāvs( personālresursi) 

Iestādē 2018./2019. mācību gadā  strādā 17 pedagoģiskie darbinieki. Iestādes vadību nodrošina vadītāja. Par regulāru pirmsskolas izglītības 

iestādes mācību un audzināšanas procesa plānošanas un organizēšanas  darbu atbild  vadītāja vietniece izglītības jomā. Atbalstu ikdienas darbā 

pedagogiem, vecākiem un izglītojamiem nodrošina atbalsta personāls – logopēds un novada pirmsskolas izglītības psihologs, iestādes divas  medicīnas 

māsas. Interešu izglītības programmas iestādē īsteno viens pedagogs. Ir 17  tehniskie darbinieki. Iestādei attīstoties, izmaiņas personālsastāvā notiek 

mērķtiecīgi un pamatoti. Iestādē darbojas pedagoģiskā padome un vecāku padome.  
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2017./2018.m.g.( pedagogu izglītība)                                                    

2018./2019.m.g.  (pedagogu izglītība)                              

 

            

 

 

 

 

 

 

1.5. Iestādes īpašie piedāvājumi: 

✓ Interešu izglītības pulciņi bērnu muzikālā audzināšanā; 

✓ modernās dejās; 

✓ Angļu valodas apmācība 5 - 7 gadus veciem bērniem;  
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✓ Vasaras nometne 5 - 7 gadus veciem bērniem. 

 

1.6. Iestādes tradīcijas  
✓ Gadskārtu ieražu svētku atzīmēšana;  

✓ Valsts svētku svinēšana; 

✓ Ģimenes diena , vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdienas; 

✓ Tematiskās pēcpusdienas, rotaļu rīti, sporta un veselības dienas; 

✓ Iestādes dzimšanas dienas atzīmēšana, audzēkņu izlaidums; 

✓ Sadarbība ar bērnu vecākiem organizējot tematiskās izstādes, konkursus , akcijas;  

✓ Sadarbība ar skolām, 

✓ Sadarbība ar mākslinieku kolektīviem organizējot viesizrādes un koncertus bērniem, kino, muzeja apmeklējumus, ekskursijas; 

✓ Audzēkņu piedalīšanās bērnu dziesmu konkursos: ,,Jaunie talanti”, ,,Deviņu pakalnu balstiņas”, ,,Stendes dziesmu bānītis”, ,,Mazputniņš”, TV 

,,Kas te es te” u.c. 

 

 

 

 

1.7. Informācijas iegūšana 

✓ Anketēšana un aptauju rezultātu analīze- pedagogu, vecāku anketēšanas materiāli, Edurio platforma; 

✓ Iestādes dokumentācijas analīze; 

✓ Rotaļnodarbību vērošana un analīze; 

✓ Darba grupas; 

✓ Intervijas, sarunas. 

 

 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

 

2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR KVALITĀTES VĒRTĒJUMA 

LĪMENI ATBILSTOŠOS KRITĒRIJOS  

 
 

Iestādes darbības mērķis ir īstenot mācību un audzināšanas procesu, nodrošināt pirmsskolas mācību un audzināšanas programmā noteikto mērķu 

un uzdevumu sasniegšanu, veidot dinamisku, drošu un pieejamu vidi. 

Īstenojot šos mērķus, 2018./2019. mācību gadā tika izvirzītas sekojošas prioritātes un sasniegti konkrēti rezultāti. 
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2.1. Mācību saturs – Iestādes īstenotās mācību programmas 

 Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” īsteno pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 01 01 1111), licence 

Nr.  V-3424 izdota saskaņā ar izglītības kvalitātes dienesta 2011.gada janvāra lēmumu Nr.78-V ,,Par licences izsniegšanu vispārējās izglītības 

programmas īstenošanai,,  

Pirmskolas izglītības programma darbojas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.533 no 31.07.2012. „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”.  

Iestādes pedagogi pārzin programmas saturu, valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju standartu un sasniedzamos rezultātus. Pedagogi mērķtiecīgi 

plāno mācību priekšmetu saturu, mērķus, uzdevumus, izglītojamo sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. 

Mācību process tiek plānots atbilstoši mācību gada tēmai, izstrādājot individuālos tematiskos plānus, regulāri pilnveidojot mācību un uzskates 

līdzekļus, iekārtojot un pilnveidojot mācību un audzināšanas centrus, izvēloties aizvien modernākas kompetenču izglītībai atbilstošas mācību metodes, 

iekļaujot un īstenojot mācību saturā EKO skolas programmu.  

Tiek sastādīts pedagogu tarifikācijas saraksts un nodarbību saraksts atbilstoši izglītības programmu stundu plānam. Katra ceturkšņa beigās 

skolotāji izvērtē mācību plānu izpildes gaitu, programmu izpildes pašnovērtējumu veic mācību gada beigās.  

Iestādes darba izvērtēšanā, noslēdzot mācību gadu, izmanto skolotāju pašvērtējumus (skolotāja darba prezentācija).  

Sadarbībā ar VISS, PMA, pirmsskolas izglītības asociāciju OMEP, Baltijas logopēdu apvienību, IZM, Talsu novada IP pedagogiem ir iespēja iepazīties 

ar citu pirmsskolu izglītības iestāžu pieredzi, kā arī dalīties ar savu labās prakses piemēru pieredzē un mācību materiālu izstrādē.  

Regulāri apmeklējot pedagogu profesionālās pilnveides kursus, tiek paaugstināta pedagogu profesionālā kompetences pilnveide. 

 

Stiprās puses: 

 

✓ Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības vadlīnijas standartu, tā nozīmi pirmsskolas izglītības programmas 

realizēšanā, regulāri plāno savu darbību, 

✓ Pedagogi veic pašvērtējumu.  

Turpmākā attīstība:  

✓ Plānojot mācību saturu pedagogs paredz atbilstošas mācību metodes,  

✓ Rotaļnodarbībās izmanto diferenciāciju un individualizāciju.  

Vērtējums: Labi 

2.2. Mācīšana un mācīšanās 
 

  Mācību un audzināšanas darbs pirmsskolas izglītības iestādē tiek plānots, nosakot izglītības darba mērķus un uzdevumus mācību gadam, kas 

izriet no valsts un novada noteiktajām prioritātēm.  

2015./2016. mācību gada tēma : “Bērnu valodas ,runas attīstība stiprinot bērnos nacionālās piederības izjūtu un patriotisko audzināšanu, izmantojot 

darbā integrētās mācību metodes, modernās informācijas tehnoloģijas”. 
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2016./2017 mācību gada tēma: “Latviskās dzīvesziņas saglabāšana un tālāknodošana integrējot pirmsskolas izglītības saturā piederību savas tautas 

kultūras tradīcijām ,ģimenei un dabai”. 

2017./2018.mācību gada tēma:  ,, Latviskās dzīvesziņas saglabāšana un tālāknodošana, integrējot pirmsskolas izglītības saturā piederību savas tautas 

kultūras tradīcijām, ģimenei, dabai”.  Iestādes mācību un audzināšanas darbs tiek organizēts vadoties pēc iestādes mācību gada plāna, kurā tiek plānoti 

pasākumi mācību gada garumā- pedagoģiskās padomes sēdes 3 reizes mācību gadā, konsultācijas, tematiskās pārbaudes, sadarbība ar bērnu vecākiem, 

viņu aizbildņiem, informācijas un apmaiņas nodrošinājums, vecāku sapulces grupās 2-3 reizes gadā, vecāku padomes pilnsapulces 2 reizes gadā,  

sapulces, semināri, praktikumi, radošās darbnīcas, konferences pedagogiem, starp novada pirmsskolas pasākumi, pedagogu darbības pašvērtējums 

izglītības iestādē. Sadarbības formas izglītības jomā iestādē un  ārpus iestādes, ikmēneša pasākuma plāns. Mācību gada noslēgumā tiek veikts mācību 

darba rezultātu pašvērtējums, analīze. 

Pirmsskolas izglītības iestādes dokumentācija pedagoģiskā procesa organizēšanai tiek 

aizpildīta atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.779. 

 2018./2019. mācību gada tēma: “Bērnu radošuma un intelektuālo spēju padziļināta izkopšana rotaļnodarbībās”. Iestādes mācību un audzināšanas darbs 

tiek organizēts vadoties pēc iestādes mācību gada plāna, kurā tiek plānoti pasākumi mācību gada garumā- pedagoģiskās padomes sēdes 3 reizes mācību 

gadā, konsultācijas, tematiskās pārbaudes, sadarbība ar bērnu vecākiem, viņu aizbildņiem, informācijas un apmaiņas nodrošinājums, vecāku sapulces 

grupās 2-3 reizes gadā, vecāku padomes pilnsapulces 2 reizes gadā,  sapulces, semināri, praktikumi, radošās darbnīcas, konferences pedagogiem, starp 

novada pirmsskolas pasākumi, pedagogu darbības pašvērtējums (prezentācija par darbu),  izglītības iestādē. Sadarbības formas izglītības jomā iestādē un  

ārpus iestādes, ikmēneša pasākuma plāns. Mācību gada noslēgumā tiek veikts mācību darba rezultātu pašvērtējums, analīze. 

Pirmsskolas izglītības iestādes dokumentācija pedagoģiskā procesa organizēšanai tiek aizpildīta atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.779. 

Iestādes mācību un audzināšanas darbs tiek organizēts vadoties pēc iestādes mācību gada plāna, kurā tiek plānoti pasākumi mācību gada garumā- 

pedagoģiskās padomes sēdes 3 reizes mācību gadā, konsultācijas, tematiskās pārbaudes, sadarbība ar bērnu vecākiem, viņu aizbildņiem, informācijas un 

apmaiņas nodrošinājums, vecāku sapulces grupās 2-3 reizes gadā, vecāku padomes pilnsapulces 2 reizes gadā,  sapulces, semināri, praktikumi, radošās 

darbnīcas, konferences pedagogiem, starp novada pirmsskolas pasākumi, pedagogu darbības pašvērtējums izglītības iestādē. Sadarbības formas izglītības 

jomā iestādē un  ārpus iestādes, ikmēneša pasākuma plāns. Mācību gada noslēgumā tiek veikts mācību darba rezultātu pašvērtējums(prezentācija par 

darbu), analīze. Pirmsskolas izglītības iestādes dokumentācija pedagoģiskā procesa organizēšanai tiek 

aizpildīta atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.779. 

Par mācību un audzināšanas darba plānošanu grupās atbild pedagogs, katru darbadienu elektroniski veicot ierakstus audzināšanas darba plānā. Par 

mācību priekšmetu norisēm, pedagoģiskiem vērojumiem un bērnu sasniegumiem atbild skolotājs. Pedagoģiskā procesa īstenošanā iesaistās arī skolotāja 

palīgs. 

Pedagoga darba plāna pārbaudi veic vadītāja vietniece izglītības jomā reizi ceturksnī. Dokumentu pārbaudes rezultāti tiek analizēti pedagoģiskās 

padomes sēdēs. Par pirmsskolas izglītības mācību  satura programmu un MK noteikumiem Nr.533  ,,Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām, vecāki tiek iepazīstināti vecāku sapulcēs grupās un pirmsskolas izglītības iestādes kopsapulcē.  

Izglītības iestāde individuāli informē izglītojamo vecākus par bērnu sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā. 

Tikšanās reizēs tiek pārrunāti izglītojamo sasniegumi, vecāki var iepazīties ar sava bērna veiktajiem darbiem, tiek pārrunāti bērna individuālās 

attīstības un citi aktuāli jautājumi. Tiekoties pedagogi uzklausa vecāku ieteikumus, izvērtē un ņem vērā mācību procesa organizēšanā.  

Mācību procesa organizēšanā mērķi un uzdevumi tiek izvirzīti atbilstoši bērnu vecumam un spējām, tiek izmantotas daudzveidīgas mācību 

metodes un formas, kas atbilst mācību priekšmeta specifikai un saturam. 

Pirmsskolas izglītības satura apguvē tiek aktualizētas būtiskākās vērtības- cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, darbs, daba, Latvijas valstij kā sociālai 

sistēmai raksturīgas vērtības. 
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 Darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir valodas attīstības traucējumi tiek piesaistīts logopēds.  

Grupās tiek nodrošināta labvēlīga un attīstoša vide, kas ir droša, pārraugāma, jēgpilna, rosinoša, izzinoša, mainīga, atbilstoša pirmsskolas vecuma 

bērniem. Daudzveidīgai mācību procesa organizēšanai ir iekārtoti mācību centri. Lai motivētu izglītojamos apgūt mācību saturu, tiek izmantots 

daudzveidīgs un mūsdienīgs mācību materiāls, dažādotas mācību metodes un paņēmieni, ņemot vērā izglītojamo intereses, zināšanas un spējas. 

Visās situācijās izglītojamie tiek orientēti uz pozitīvu rezultātu. Plānojot aktīvu bērnu darbību mācību un audzināšanas procesā  tiek  organizētas - 

rotaļnodarbības, apvienotās nodarbības ar logopēda, mūzikas skolotāja un sporta skolotāja līdzdalību, apakšgrupu darbs, bērnu patstāvīgā darbība  un 

bērnu individuālais darbs.  

Iestādē tiek praktizētas brīvdabas pedagoģijas nodarbības, vedot bērnus organizētās pastaigās, pārgājienos, ekskursijās. Mācību un audzināšanas 

procesā tiek integrēta EKO skolas programma. Izvēlētā gada tēma vides izglītībā  tiek iekļauta mācību saturā, iekļaujot dabas, tēlotājmākslas, sociālo 

zinību un ētikas, mūzikas, sporta nodarbību organizēšanā.  

Bērnu sasniegumu vērtēšana tiek veikta katra bērna individuālajā vērojumu kartē, pedagogi pēc brīvas izvēles to veic tabulās datorizēti vai papīra 

formātā.  

Pedagoģiskā procesa uzraudzībai iestādē tiek plānotas integrētās rotaļnodarbības  un lielākie pasākumi telpās un dabā 1,5-7 gadīgiem bērniem, kurās 

aktualizēta grupu skolotāju, logopēda, mūzikas skolotāja un sporta skolotāja sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei. 

Atklāto nodarbību un lielāko pasākumu uzskaites tabulā tiek atspoguļotas tēmas un pasākumu norises laiks un vieta, savukārt nodarbību vērošanas 

un novērtējuma lapā tiek vērtēts pedagoga profesionālās darbības vērtējums nodarbībā, atspoguļojot – mācību procesa plānošanu un organizāciju, 

mācību procesa norises mērķtiecīgumu un rezultativitāti, mācību procesa produktivitāti un efektivitāti. 

Nodarbību vērošana palīdz novērtēt izglītojamo sasniegumus mācību procesā un izvirzīt uzdevumus tālākai darbībai konkrētā vecuma grupā . 

Labās prakses popularizēšanā organizēto rotaļnodarbību vērošanā piedalās iestādes pedagogi. Ikmēneša pedagogu informatīvās sanāksmēs un 

praktikumos notiek pedagogu dalīšanās pieredzē, pārrunas un atgriezeniskā saite, ideju un viedokļu apmaiņa, izvērtēšana par nodarbībās redzēto.  

Analizējot pedagogu profesionālās darbības vērtējumu, mācību gada noslēgumā pedagogi veic sava darba pašvērtējumu, kas ļauj analizēt un 

izvērtēt mācību procesa kvalitāti iestādē kopumā. 

Pedagogi, labās prakses piemēru popularizēšanai sagatavo prezentācijas dažādās ar mācību un audzināšanas darbu saistītās jomās. 2018./2019. 

mācību gadā tika iekārtota mācību vide grupās aktualizējot jauno kompetenču pieeju mācību saturā. 

Daloties pieredzē pedagogi prezentēja, kā bērni apgūst lietpratību pamatus, darot un piedzīvojot, darbojoties mācību centros. Konstruēšanas 

pasaule, dabas pasaule, burtu pasaule, ciparu un skaitļu pasaule, radošā pasaule, rotaļu pasaule, skaņu pasaule mācību procesa plānošanā un organizēšanā  

grupiņās ir iekārtota atbilstoši bērnu vecumam.  

Mācīšana un mācīšanās tiek organizēta bērniem aizraujoša, pedagogi kopā ar bērnu izvirza tematu atbilstoši bērna interesēm, aktualitātēm 

sabiedrībā vai dabā. Nododot ziņu bērniem tiek izvirzīti kritēriji. Vai Ziņa bērnam tiek nodota vecumam atbilstoša- saistīta ar bērnu iepriekšējām 

zināšanām un/vai pieredzi. Mācību centros bērniem ir iespēja uzzināt ne tikai faktus un iegūt iemaņas, bet apgūt arī izpratni par tematu un apgūt 

praktisku darbošanos. 

Vai Ziņa ir nozīmīga – tā ļauj iegūt dzīvei nepieciešamas iemaņas un pieredzi, iegūt zināšanas, kas nepieciešamas temata izpratnei. Mācīšanās nav 

tikai mācīšanās pēc, tā ir bērnam nozīmīga, lai bērni varētu izmantot iegūtās zināšanas un pieredzi. 

Vai Ziņa ir arī bērnam  sarežģīta, jo rada iespēju padziļināt un paplašināt priekšzināšanas un iepriekšējo pieredzi. Vai  Ziņa ir saistoša- piesaista 

bērnu uzmanību un rada interesi.    

Pašvērtējuma analīzē tiek uzsvērta precizitāte un rūpība. Gandrīz 90 % skolotāji mācību procesa īstenošanā izvēlas mūsdienīgus mācību līdzekļus, 

un izmanto informāciju tehnoloģijas. Izmantojot IT, motivē izglītojamos vairāk un aktīvāk apgūt, papildināt prasmes. Pirmsskolas izglītības iestādē 

“Zvaniņš” pedagogiem nodarbībās ir iespēja strādāt ar interaktīvo tāfeli vienas grupas telpās, izmantot projektoru un ekrānu zālē, nodarbībās izmantot 
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datoru un mūzikas centru, kopētāju, laminēšanas iekārtu. Skolotājiem pieejams pārnēsājams projektors, lai katrā grupā būtu iespējams pilnvērtīgi apgūt 

digitālās prasmes. 

Pedagogi rotaļnodarbībās cenšas nodrošināt saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. Kopumā izglītojamie ir motivēti mācību procesam, 

pielietojot jauno kompetenču pieeju mācību procesa organizācijā izglītojamie ar interesi darbojas interešu centros, kuros pētniecība, jēgpilna rotaļāšanās 

un pašvadība mācību procesu padara interesantu un saistošu. Mācību centru iekārtojumā grupās tiek  pielietota M. Montesori  izglītības filozofija un 

pedagoģijas metodes bērnu praktiskās dzīves un sabiedrisko iemaņu attīstībai. Mācību procesā pedagogs ir bērna palīgs, tāpēc viņa galvenais uzdevums 

ir palīdzēt bērnam visu izdarīt pašam, sniedzot jaunas atklāsmes un prieku. Grupiņas ikdienā ierasts ir „darbīgais klusums”, kad bērni darbojas ar 

materiālu, kas viņiem ir interesants un saistošs.  Mācību priekšmetu apguvē veidojas pozitīva skolotāju un izglītojamo sadarbība. Skolotāji zina katra 

izglītojamā individualitāti, viņa prasmes un pievērš uzmanību pedagoģiskā dialoga veicināšanai mācību procesā. Skolotāji uzklausa izglītojamo vēlmes, 

izvēli balstot to uz nodarbību tēmu un gaitas izvēli. Dialogā ar izglītojamo tiek atbalstītas un attīstītas audzēkņu ierosmes, ļaujot kļūdīties meklēts un 

atrasts gala rezultāts, nekritizējot un nepazemojot izglītojamā pašcieņu. 

Pedagogi profesionālās kvalifikācijas celšanai regulāri papildina savas zināšanas kursos un semināros, dokumenti par kursu apmeklējumu tiek saglabāti 

VISS datu bāzē.  

 

Stiprās puses: 

 

✓ Mērķtiecīgi organizēts pedagoģiskais process un veikta pedagoģiskā procesa uzraudzība un analīze, 

✓ Mācību procesa organizācijā un vadībā tiek izmantotas dažādas mācību metodes, mūsdienīgi mācību līdzekļi, informācijas tehnoloģijas,  

✓ Pirmsskolas izglītības iestādē strādā kvalificēti pedagogi, kuri spēj nodrošināt pedagoģisko procesu atbilstoši mācību priekšmeta saturam un 

aktīvi iesaistās pedagogu profesionālās kvalifikācijas celšanā apmeklējot kursus, seminārus, konferences, 

✓ Par bērnu individuālo spēju, prasmju un iemaņu vērtējumu analīzi tiek informēti vecāki, apzinot katra bērna talantus un vājās puses. Tikšanās 

reizēs ar vecākiem aktualizēts vecāku, pedagogu, iestādes kopdarbs, 

✓ Skolotāji prasmīgi veido dialogu, sadarbību ar izglītojamiem.  

 

 

Turpmākā attīstība:  

✓ Pilnveidot individuālo darbu ar bērniem, aktualizēt darbu ar talantīgiem bērniem, sniedzot izglītojamiem virzošu atgriezenisko saiti atbalstīt 

izglītojamos viņu izvirzīto mērķu sasniegšanā.  

✓ Veicināt sadarbību ar vecākiem.  

 

Vērtējums: Labi 

 

 

 

2.2.1. Mācīšanās kvalitāte 
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Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” pedagogu veiktais audzināšanas darbs mācību procesā ir vērtējams kā ļoti labs. Atbilstoši izglītības 

iestādes prioritātēm iestādē tiek plānoti un organizēti pasākumi gan iestādē, gan ārpus tās. Vecāki atzīst, ka pirmsskolas izglītības iestādē strādā 

kvalificēti pedagogi, kuri spēj nodrošināt mācību un audzināšanas darba procesu atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīniju saturam. Mācību procesā 

lielākā daļa skolotāju izmanto daudzveidīgas mācību metodes un formas, kas atbilst izglītojamo vecumam, mācību nodarbības specifikai un saturam. 

Lielākā daļa skolotāju izmanto atbilstošas mācīšanas metodes gan darbā ar talantīgajiem bērniem, gan bērniem kuriem ir UDS jeb mācīšanās grūtības.  

 

Izglītojamie tiek motivēti darboties individuāli. Izglītojamo darbs tiek novērtēts. Lai uzlabotu sadarbības un saziņas iespējas starp iestādes 

administrāciju, pedagogiem un vecākiem grupās ir izveidoti grupu e- pasti, WhatsApp grupas, PII ,, Zvaniņš,, facebook. com. 

 

Sporta nodarbību organizācijai ir nodrošināts kvalitatīvs sporta inventārs, kas izvietots sienas plauktos inventāra telpā. Atbilstoši laika apstākļiem 

nodarbības notiek telpās un svaigā gaisā. Audzēkņi vecumā no 4 - 7 gadiem sporta skolotājas vadībā sportot dodas uz Talsu Sporta namu 500 m attālumā 

no iestādes.   

Bērnu sportiskā un fiziskā attīstība Talsu PII ”Zvaniņš” 2018./2019. m.g. 
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Logopēda nodarbībās  tiek izmantots daudzveidīgs M. Montesori izdales materiāls valodas un sadzīves iemaņu apguvei, 2017./2018. mācību gadā 

iegādāta mūsdienīga gaismas un smilšu lampa. Logopēdes darba kabinetā mācību vide  ir iekārtota bērniem saistoša un izglītojoša, apkopojot 

daudzveidīgu mācību līdzekļu un uzskates materiālu klāstu, gan no M. Montesori, gan F.Frēbeļa pedagoģijas.    

Iestādē notiek individuālas mūzikas nodarbības pēc K.Orfa metodes, darbojas bērnu vokālās dziedāšanas ansamblis, popgrupa ,,Zvaniņš”. Angļu 

valodas pedagoga vadībā notiek angļu valodas apmācība 5 - 7 gadus veciem bērniem. Valodas apguvei ir izveidota angļu valodas apguves programma un 

sagatavots plašs izdales un uzskates materiāls svešvalodas apguvei  darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem.  

Mūzikas nodarbībās mācīšanās kvalitātes daudzveidībai plaši tiek izmantoti pedagogu gatavoti skaņu rīki un izdales materiāli. Mācību vielas 

apguvei tiek izmantots projektors un lielais ekrāns. Izglītojamiem ļoti patīk šīs nodarbības, bērni kļūst uzmanīgāki, aktīvāk iesaistās mācību procesā.  
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Grupu skolotāji nodrošina mācīšanas procesa saikni ar reālo dzīvi. Pedagoģiskā procesa organizācija iestādē tiek īstenota atbilstoši mūsdienu 

pedagoģijas aktualitātēm, bērnu patstāvīgā darbība tiek nodrošināta mācību un audzināšanas centros, kuros ar vecāku, administrācijas un pedagogu 

līdzdalību ir izveidota atbilstoša bērnu audzināšanas un mācību procesam labvēlīga vide.   

Pēc Iestādes administrācijas un vecāku domām, skolotāji labi pārzina mācāmo vielu, skaidrojums ir saprotams, piemērots mācāmai tēmai un 

izglītojamā vecumam. 

Mācību procesa produktivitātes un efektivitātes rezultātā pedagogi izglītojamiem attīsta mācīšanās prasmes. Lai sasniegtu rezultātu pedagogi 

produktīvi organizē savu darbu, plāno laiku, sadarbojas ar kolēģiem un administrāciju, izvēloties efektīvākos paņēmienus rezultātu sasniegšanai meklē 

dažādus avotus arī ārzemju interneta lapās, izmanto iestādē pieejamos informācijas avotus, IT, interaktīvo tāfeli. 

Pedagogs darbā ar izglītojamiem attīsta pētnieciskās darba prasmes, mācību un audzināšanas centros atlasot un piedāvājot daudzveidīgu 

informāciju par mācāmo vielu, apkopojot, sistematizējot un analizējot pētniecības gaitā iegūtos rezultātus. 

 

Mācību procesa laikā pedagogs veicina izglītojamo prasmes patstāvīgi strādāt, noskaidrot, kas jādara, kādi būs darbības soļi, kas vēl nav zināms, 

meklēt palīdzību. 

Pedagoga izmantotie paņēmieni viedo izglītojamos prasmi uzņemties atbildību par savu darbu, tā savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, vērtēt paveikto un 

savu izaugsmi, attīstīt prasmi demonstrēt apgūto. 

Mācību procesa laikā izglītojamie ir disciplinēti un pārsvarā ievēro kopējos darba organizācijas nosacījumus, grupiņās valda radoša nekārtība, 

brīva atmosfēra, pozitīvs mikroklimats tiek ievērota uzvedības kultūra, sakārtota darba vide. 

Rotaļnodarbību procesā skolotāji veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, rosina izglītojamos izteikt savu viedokli, izvērtēt sasniegto, secināt 

un pieņemt lēmumu, veido pozitīvu attieksmi pret nodarbību norisi. Skolotāji ņem vērā izglītojamo viedokļus. Pedagoģiskajās padomes sēdēs tiek 

izvērtēti izglītojamo sasniegumi.  

 

Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar mācību līdzekļiem no pašvaldības  budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām. Individuālie 

mācību un kancelejas piederumi, ko iegādājas atsevišķu mācību priekšmetu satura apguvei tiek iegādāti ar vecāku atbalstu. Individuālam darbam 

nepieciešamo lietu saraksts tiek apstiprināts vecāku padomes sēdē, un dots zināšanai katram izglītojamā vecākam mācību gada sākumā. Vecāki pēc 

saviem  ieskatiem var papildināt individuālo lietu sarakstu savam bērnam.   

Ar pirmsskolas  izglītības  mācību satura programmu un MK noteikumiem Nr.533 no 31.07.2012. „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām” pedagogi izglītojamā vecākus iepazīstina mācību gada sākumā. Ar programmas satura skaidrojumu un vadlīniju prasībām vecāki jebkurā 

laikā var saņemt skaidrojumu pie vadītājas vai vadītāja vietnieces izglītības jomā. 

Izglītības iestāde sniedz vecākiem atbalstu bērnam mācīšanās procesā. Lielākā daļa vecāku atzīst, ka skolotāji mērķtiecīgi organizē ikdienas 

mācību un audzināšanas darbu, organizējot rotaļnodarbības, izvirza noteiktas prasības, rosina mācīties atbilstoši viņu spējām, prasmēm un interesēm. 

Pirmsskolas izglītības iestādē sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, informāciju izvērtē un to 

izmanto tālākā mācību procesa organizēšanā.  
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Vecāku apmierinātība bērnu mācību procesu – dati iegūti no Edurio platformas. ( no 1 zems - 5 ļoti apmierināti) 10 jautājumi par iestādes darbību. 

 
    

 

 

 

Stiprās puses: 

✓ Izglītojamie un vecāki zina un izprot mācību un audzināšanas darbam izvirzītās organizatoriskās prasības.  

Turpmākā attīstība:  

✓ Izglītojamiem veidot motivāciju mācību darbam un sadarbības prasmēm, 

✓ Plānot un izmantot mācīšanas formas un metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās un talantīgajiem bērniem, diferencējot 

mācību saturu, pārbaudes un vērtēšanas formas un metodes, 

✓ Strādāt pie moderno tehnoloģiju ieviešanas un izmantošanas mācību procesā.  

Vērtējums:  Ļoti labi 

 

 

2.2.2. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. PII ,, Zvaniņš,, vērtēšana ir kā neatņemama 

mācību procesa sastāvdaļa, kas nodrošina efektīvu atgriezenisko saiti bērniem un pedagogiem, kuras mērķis ir uzlabot mācīšanu un mācīšanos. 

Izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa 

darbībā un sasniegumos. Skolotāji vērtē izglītojamo darbu, ievērojot valstī noteikto skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtību un pirmsskolas izstrādāto 

vērtēšanas kārtību. Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam, kas atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām. Vecāku sapulcēs vecākus informē 

par bērna sasniegumiem pirmsskolā. Norāda vecākiem, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai bērns apgūtu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei.  
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Pirmsskolā galvenais bērna darbības veids ir rotaļa, darbības organizācijas formas ir bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais 

mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā.  

Pedagogi izglītojamā vecākus un aizbildņus iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūto informāciju individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs. 

Vērtējumu uzskaiti pārrauga un kontrolē Iestādes vadītāja un vadītājas vietniece izglītības jomā. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna 

sasniegumiem, zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem Iestāde rakstiski informē bērna vecākus vai citus bērna likumiskos 

pārstāvjus.  

Pirmsskolas izglītības satura vērtējumā tiek norādīts bērna apmeklējums mācību gadā un vērtējums sekojošās jomās: sociālās iemaņas, psihiskie 

procesi, kulturāli higiēniskās iemaņas, pašapkalpošanās iemaņas, kā izzināta apkārtējā pasaule un daba, valodas apguves un matemātiskās prasmes, 

tēlotājmākslas prasmes, sīkā motorika, fiziskās attīstības un mūzikas prasmes. Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izvērtē, lai izmantotu 

mācīšanas un mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai.  

Vecākiem ir saprotama izglītojamā sasniegumu vērtēšanas kārtība. Mācību gada noslēguma pedagoģiskajā sēdē skolotāji dalās pieredzē par 

izglītojamo sasniegumiem mācību gada laikā.  

 

Stiprās puses: 

✓ Pirmsskolas izglītības iestādē ir izveidota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, 

✓ Pirmsskolas izglītības iestādē ir noteiktas un tiek ievērotas vienotas prasības mācību sasniegumu vērtēšanai, 

✓ Izglītojamo vecāki pārzina vērtēšanas kārtību, 

✓ Vecākiem tiek nodrošināta regulāra informācija par bērnu mācību sasniegumiem, 

✓ Izglītojamo vecāki regulāri tiek informēti par izmaiņām Ministru kabineta noteikumos, kas attiecas uz pirmsskolas izglītības iestādes darbības 

procesu un izglītojamiem.  

 

✓ Turpmākā attīstība:  

✓ Pirmsskolas izglītības iestādē turpināt strādāt atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un MK noteikumiem, 

✓ Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi.  

Vērtējums: Labi 

 

 

 

2.3. Izglītojamo sasniegumi 
 

 

2.3.1. Izglītojamos sasniegumi ikdienas darbā 

Pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji palīdz vecākiem sniegt atbalstu bērnam mācīšanās procesā. Lielākā daļa vecāku atzīst, ka skolotāji 

mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību darbu, rotaļnodarbības, izvirza noteiktas prasības, rosina mācīties atbilstoši viņu spējām, prasmēm un interesēm. 

Pirmsskolas izglītības iestādē sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, informāciju izvērtē un to 

izmanto tālākā mācību procesa organizēšanā. Izglītojamo ikdienas rotaļnodarbībās paveikto vecāki var aplūkot vecāku informatīvajos stendos, pārrunāt  

ar skolotājām bērna paveikto, izanalizēt to cik tas atbilst konkrētajam bērna vecumposmam, kā arī viņa prasmju, spēju un attīstības līmeni. Izglītojamo 

mācību sasniegumus skolotāji kopā ar administrāciju analizē mācību gada noslēguma pedagoģiskajās padomes sēdēs.  
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Pedagogi izglītojamā vecākus un aizbildņus iepazīstina ar sasniegumiem mācību procesā informējot vecākus individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs. 

Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem: zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem, Iestāde 

rakstiski informē izglītojamā vecākus. 

 

 

 

Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāde ,, Zvaniņš,, 

2017./2018. mācību gada vispārējās pirmsskolas bērnu vidējā apmeklējuma rezultāti 9 mēnešiem - septembris/maijs 

 

N.p.k. Grupas 

nosaukums 

Bērnu 

vecums 
(gadi) 

Bērnu 

skaits 

grupā 

Apmeklējums vidēji 9 mēnešos 

 

1.  Zvaniņi 1,5-2 19 9,1 

2.  Margrietiņas 2-3 17 9,7 

3.  Kliņģerītes 3-4 22 13,3 

4.  Magonītes 4-5 22 14,1 

5.  Purenītes 5-6 23 17,1 

6.  Pienenītes 6-7 23 17.7 

Kopā: 126 13,5 
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Talsu novada pirmsskolas izglītības iestāde ,, Zvaniņš,, 

2018./2019. mācību gada vispārējās pirmsskolas bērnu vidējā apmeklējuma rezultāti 9 mēnešiem - septembris/maijs 

 

 

N.p.k. Grupas 

nosaukums 

Bērnu 

vecums 
(gadi) 

Bērnu 

skaits 

grupā 

Apmeklējums vidēji 9  mēnešos 

 

1. Zvaniņi 1,5-2 19 10,25 

2. Margrietiņas 2-3 19 10,1 

3. Kliņģerītes 4-5 21 13,3 

4. Magonītes 5-6 21 15,75 

5. Purenītes 6-7 22 17,25 

6. Pienenītes 3-4 24 15,85 

Kopā: 126 14,22 
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Stiprās puses: 

✓ Izglītojamo mācību sasniegumu un pedagoģisko vērojumu uzskaitei un apkopošanai tiek izmantotas bērnu sasniegumu vērtēšanas izpētes 

kartes, kurās pedagogi katra mācību gada rudenī un pavasarī veic ierakstus bērnu sociālās, fiziskās, psihiskās attīstības jomā, 

✓ Kritēriji ir izstrādāti pamatojoties uz pirmsskolas izglītības vadlīnijām izmantojot VISC metodiskos ieteikumus par bērnu sasniegumu 

vērtēšanu pirmsskolā. Katru kritēriju pedagogs novērtē ar 3 rādītājiem atspoguļojot tos tabulā. Pirmsskolas izglītības pakāpes noslēgumā 

skolotājs, summējot bērnu apgūtās zināšanas prasmes un attieksmes, veido aprakstošu vērtējumu par bērna sasniegumiem, mācīšanās stilu, 
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saskarsmes un sadarbības prasmēm, sasniegumu dinamiku. Aprakstošo vērtējumu skolotājs veido katram bērnam individuāli, izvērtējot viņa 

pozitīvos sasniegumus, 

✓ Aprakstošā  vērtējumā tiek raksturota bērna darbība, aprakstīta viņa spēja patstāvīgi vai ar atbalstu lietot apgūtās prasmes. Sagatavotais 

vērtējums informē vecākus par bērna sasniegumiem pirmsskolas izglītības pakāpes noslēgumā un raksturo bērna gatavību pamatizglītības 

apguves uzsākšanai, 

✓ Iestādē programmu kopumā ir apguvuši 90%  5-7 gadus veci bērni, kuriem vidējais mēneša apmeklējums ir labs. Bērniem veiksmīgu 

programmas apguvi veicina regulārs ikdienas mācību un audzināšanas darbs izglītības iestādē un sadarbība ar ģimeni. Bērnu vidējais 

apmeklējums iestādē nav vienīgais noteicošais faktors par programmas nepietiekamu apguvi. Neregulārs pirmsskolas izglītības iestādes 

apmeklējums vecumā no 1,5-4 gadiem ir bērnu adaptācijas un slimības gadījumos, jo mazāki bērni, jo biežāk slimo, adaptācija notiek ļoti 

individuāli katram bērnam. Mūsdienās arvien biežāk iestādi sāk apmeklēt bērni ar UDS pazīmēm, bērni kuriem ir nepieciešama atbalsta 

personāla un logopēda palīdzība, bērni ar uzvedības un mācīšanās grūtībām. 

 

Tālāka attīstība: 

Turpināt paaugstināt audzēkņu sasniegumus un apmeklētību pirmsskolas izglītības iestādē. 

 

Vērtējums: Ļoti labi 

 

 

2.4. Atbalsts izglītojamiem 

2.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Pirmsskolas izglītības iestādē vajadzības gadījumā tiek nodrošinātas atbalsta personāla speciālistu konsultācijas un atbalsts. 

Pirmsskolas iestāžu psihologs K.S. nepieciešamības gadījumā: 

✓ veic nepieciešamo diagnostiku,  

✓ sniedz informāciju par diagnostikas rezultātiem,  

✓ palīdz izglītojamam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai,  

✓ konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības traucējumu risināšanā,  

✓ veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā izglītojamam,  

✓ veic individuālu darbu ar izglītojamo, skolotāju vai vecākiem, sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja 

izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā, konsultējoties ar kolēģiem, sniedz atzinumus par 

atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

 

 

 

 Iestādes logopēds I. Ā.: 

✓ veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju, 

✓ konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi, 
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✓ sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā runu un valodu, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas 

nepieciešamības gadījumā, 

✓ sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā.  

✓ Iestādes medicīnas māsas S. P. un  M. L. 

✓ veic profilaktiskos, aprūpes un ārstniecības pasākumus bērnu veselības uzturēšanai izglītības iestādē, 

✓ plāno bērnu profilaktiskās apskates un sadarbību ar ģimenes ārstiem, 

✓ nokomplektē pirmās palīdzības aptieciņas grupās, 

✓ iestādē sniedz pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību, 

✓ seko līdzi izglītojamo veselības stāvoklim, veic pedikulozes un ādas pārbaudi, 

✓ kontrolē higiēnas prasību izpildi, 

✓ plāno bērnu ēdināšanas uzraudzību sadarbībā ar ēdināšanas personālu, 

✓ nodrošina sistemātisku izglītojamo pirmo medicīnisko palīdzību un veselības aprūpi sīku traumu gadījumā.   

✓ negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā telefoniski tiek informēti izglītojamā vecāki, 

✓ situācijas, kad notiek nelaimes gadījumi tiek analizētas administrācijas un pedagoģiskās padomes sēdēs. 
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✓ veic bērnu medicīniskās kartes uzkaiti un apkopošanu un ierakstus. Kartes ir pieejamas pie iestādes medicīnas darbinieka, kurš mācību gadā 

veic ierakstus grupas žurnāla veselības lapā par bērna svara, auguma stājas parametriem, kā arī redzes, dzirdes, valodas, fiziskās attīstības, 

norūdīšanās un dispanserizācijas rādītājiem. Norādījumos audzinātājām tiek veikti ieraksti par novirzēm no normas, 

✓ izglītojamie tiek informēti, kā rīkoties traumas vai pēkšņas slimības gadījumā, kā rīkoties bīstamās un ārkārtas situācijās uz ūdens, ledus, 

ugunsgrēkā u.c.. Izglītojamajiem tiek rādītas arī mācību videofilmas par drošību un pirmās palīdzības sniegšanu. Grupu skolotājas pārrunās 

ar izglītojamajiem stāsta par veselīgu dzīvesveidu. Regulāras pārbaudes Iestādē veic veselības inspekcija, un pārtikas veterinārais dienests, 

✓ medicīnas māsas uzraudzībā tiek sekots līdzi iestādes sanitāri higiēniskajam stāvoklim, tīrībai un kārtībai. Kontroles dienesti pārbaudēs ir 

atzinuši, ka tas atbilst MK noteikumu “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības 

iestādēm” prasībām, 

✓ medicīnas māsa sastāda ēdienkartes - bērnu racionālam uzturam atbilstoši  ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.172 

Rīgā 2012.gada 13.martā (prot. Nr.14 17.§)Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem. Ēdienkaršu sastādīšanā tiek ievērotas higiēnas prasības bērnu 

iestādēm par bērnu ēdināšanu. No ēdienkartes ir izslēgti produkti un piedevas, kuru sastāvā ir ķīmiskas vielas, palielināts sāls un cukura 

daudzums. Tāpat ēdienkartē netiek iekļauti asi, piparoti ēdieni, majonēze, kečups, žāvējumi, konservējumi. Ēdienkartē tiek iekļauti Latvijā 

audzēti augļi un dārzeņi, ziemā tiek iekļauti arī tropiskie augļi.  

✓ Medicīnas māsa veic profilaktisko darbu ar vecākiem par bērna veselību. Mācību gada sākumā piedalās vecāku sapulces, kur pārrunā bērnu 

veselības veicinošus ieteikumus un pasākumus. 

 

Izglītības iestādē ir sava virtuve, kur strādā 2 pavāri un pavāra palīgs. Īpaša uzmanība tiek veltīta ēdiena kvalitātei, bērniem ir siltas brokastis, 

pusdienas un launags. 

Ēdienu gatavošanai tiek izmantota tvaicēšanas metode krāsnī, kas ļauj samazināt eļļas  un taukvielu pievienošanu ēdiena gatavošanā. 2018.2019. 

mācību gadā ar Eiropas savienības finansiālu atbalstu piedalījāmies programmā  ,,Piens un augļi skolai,, 

Popularizējot veselīga uztura tradīcijas, jau trešo gadu  Dobeles dzirnavnieka organizētajā Putras nedēļas akcijā degustējam un novērtējam dažāda 

veida putras balsojot, kuras putras biežāk iekļaut bērnu ēdienkartē. 

Regulāri organizējam nodarbības bērniem kulinārijas centros, kur apgūstam veselīga uztura gatavošanas iemaņas - gatavojot augļu un dārzeņu 

sulas, salātus, cepot veselīgus cepumus un našķus. 

Pavasara sezonā grupiņās uz palodzēm tiek veidoti ,,Eko dārziņi,, , puķu stādu, lociņu, agro dārzeņu audzēšanai. Pirmos zaļumus izmantojam 

bērnu uzturā, stādus teritorijas apzaļumošanai.  

Iestāde ir tīra un kārtīga, izglītojamie regulāri nodrošināti ar personīgās higiēnas ievērošanai nepieciešamajiem materiāliem.  

Iestādei ir sadarbība ar Talsu novada bāriņtiesu, sociālā dienesta darbiniekiem, galvenajām speciālistēm bērnu tiesību un darba jautājumos, Talsu 

ģimenes krīzes centru, Talsu kristīgo ģimeņu centru ,,Brīnumiņš,, , policiju. Sadarbības rezultātā tiek risināti jautājumi bērnu psiholoģiskam un 

sociālpedagoģiskam atbalstam dažādās bērnu dzīvei kritiskās situācijās – bērnu slimības, vecāku šķiršanās, nāves, bezdarba gadījumos, bērnu ēdināšanas 

pabalstu un citos jautājumos  

Mācību gada laikā izglītojamajiem tiek rīkotas tikšanās ar ceļu policijas, ugunsdzēsības dienesta un policijas pārstāvjiem, lai informētu bērnus 

drošības jautājumos. Izglītojamie vienmēr tiek uzklausīti un iespējamās problēmas risinātas ar grupu skolotājiem, atbalsta personālu vai Iestādes vadību.  

Pirmsskolas izglītības iestādē tika organizēti atbalsta pasākumi un tikšanās ar lektoriem par vecākiem interesējošām tēmām, piemēram, – 

Celiakijas, laktozes intolerances, govs piena olbaltuma alerģiju bērna aprūpi un integrāciju sabiedrībā. 
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Sadarbībā ar Talsu novada domes sabiedrības veselības speciālisti  T. N. audzēkņiem tika organizēti pasākumi  par veselīga uztura paradumiem un 

zobu higiēnu. 

 

Saskaņā ar MK 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338 ,,Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētos pasākumos,, ir izstrādāti Iekšējie noteikumi ,,Kārtības noteikumi izglītojamo drošībai,, Nr. 2 no 2015.02.02. Kārtības noteikumi izglītojamo  

drošībai nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība, dzīvības un veselības aizsardzība Talsu pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaniņš” un tās 

organizētos pasākumos, bērnu vecāku, aizbildņu vai personas, kas viņu aizstāj un iestādes darbinieku rīcību Bērnu drošības nodrošināšanai Iestādē un tās  

organizētos pasākumos, tiesības un pienākumus personām, kuras atbildīgas par Bērnu drošību, kārtību kādā bērni tiek iepazīstināti ar drošības 

noteikumiem. Drošības noteikumi ir saistoši Iestādes bērniem, viņu vecākiem, darbiniekiem. Par izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem 

atbild grupu pedagogi mācību gada sākumā un pēc nepieciešamības mācību gada ietvaros veicot instruktāžas bērniem. 

 

 

Pedagogi audzināšanas darba plānā un instruktāžu veidlapās veic pierakstus par bērnu iepazīstināšanu ar iekšējiem kārtības noteikumiem, noteikumiem 

par ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu, evakuācijas plānu un izglītojamo reglamentējošiem aktiem (instrukcijas bērniem no 1-

14). Vecāki ar kārtības noteikumiem izglītojamo drošībai, pret parakstu tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā. Iestādei ir sagatavotas atbilstošas 

Instruktāžu veidlapas, kuras tiek apkopotas instruktāžu mapē ,,Izglītojamo drošību reglamentējošie akti”. 

Divas reizes gadā Iestādē sadarbībā ar VUGD darbiniekiem notiek evakuācijas mācības, lai izglītojamie un darbinieki būtu droši un pārliecināti par 

rīcību ekstremālās situācijās. Iestādē organizētās evakuācijas praktiskās nodarbības liecina, ka izglītojamie, skolotāji un tehniskie darbinieki izprot, kā 

rīkoties ārkārtas situācijās. Iestādē tiek organizētas tikšanās ar policijas darbiniekiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem, lai 

teorētiskās un praktiskās nodarbībās nostiprinātu prasmes un iemaņas rīcībai bīstamās situācijās. Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” visiem ir 

pieejama informācija par to, kā sazināties ar palīdzības dienestiem. Regulāras pārbaudes Iestādē veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

(VUGD). Veselības un drošības nedēļas ietvaros izglītojamie tiek informēti par drošību uz ceļa, sadzīves traumām. Iestādē viesojas Valsts policijas  

 

Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Jolanta Feldmane, piedāvājot audzēkņiem lekcijas, filmas 

un praktiskas nodarbības. VUGD atvērto durvju dienās iestādes audzēkņi tiek aicināti iepazīties ar glābēju darba ikdienu un darba 

piederumiem.2018./2019. mācību gadā sertifikātu ieguva viens Džimbas aģents no iestādes, kurš īstenos 9 soļu programmu, lai iepazīstinātu bērnus ar 

drošības programmu. Džimbas nodarbībās bērni interesantā un aizraujošā veidā apgūst personiskās drošības jautājumus saskarsmē ar citiem cilvēkiem. 

Bērni mācās, ka viņu ķermenis pieder tikai un vienīgi viņiem, uzzina, kas ir labs un slikts pieskāriens, mācās atšķirt labus noslēpumus no sliktiem. 

Zināšanas  par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem samazina vardarbības riskus. Bērniem, kuriem ir atbilstošas zināšanas par savu ķermeni 

un to kā rīkoties nedrošās situācijās, ir daudz mazāka iespēja kļūt par vardarbības upuriem. 

Regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālās vajadzības gadījumā atbalstu audzēkņiem un viņu vecākiem nodrošina arī iestādes 

administrācija, pedagogi, darbinieki. PII ,,Zvaniņš” darbinieki un vecāki uzskata, ka bērni Iestādē un tās apkārtnē jūtas droši. Vecāku atzīst, ka Iestādes 

darbinieki rūpējas par bērna drošību Iestādē un ārpus Iestādes pasākumos. Nelaimes gadījumā visi izglītojamie un Iestādes darbinieki zina kā rīkoties, 

visi ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu.  

Pirmsskolas izglītības iestādē ir ierīkota automātiskā ugunsdrošības signalizācijas sistēma. Iestādē ir noteikta kārtība grupu ekskursiju 

organizēšanai. Pirmsskolas izglītības iestādē ir noteikta informācijas apmaiņas kārtība starp skolotājiem, vecākiem, aizbildņiem, palīgdienestu 

speciālistiem par izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešams psiholoģiskais vai sociālais atbalsts. 
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Darbības plāns 2019./2020. mācību gadam tika izstrādāts un apstiprināts pirmajā Eko padomes sēdē. Kopīgi tika izvēlēta gada tēma un ideju vētrā 

apspriesti darbības plāna galvenie soļi un ekoskolas plāna iekļaušana iestādes mācību gada plānā. Darbības plāna galvenie virzieni tika formulēti domājot 

par jauno gada tēmu ,,Skolas vide un apkārtne,, Iesaistot vecāku padomes pārstāvjus un iestādes personālu veicām dažādus ar skolas vidi un apkārtni 

saistošus rotaļlaukumu un teritorijas labiekārtošanas darbus, piemērojot teritoriju atbilstošu bērnu interesēm, dažādām pētnieciskām darbībām un 

kustībām. Skolas vide un apkārtne mācību gada laikā tika izmantota un piemērota āra vides nodarbībām, izzinot dažādas dabaszinību likumsakarības, 

veicot eksperimentus un pētniecisko darbību. Ar vecāku līdzdalību atjaunojām un no jauna radījām: kukaiņu, augu un Rūķu viesnīcas, āra domino, 

klasītes, līdzsvara pēdiņas, āra futbola laukumiņu, nojumītēs izvietojām tāfeles, komposta kaudzē audzējām ķirbjus, rudenī veidojām kolāžas no rudens 

lapām, ziemā veicām eksperimentus ar sniegu, ledu, pavasarī izveidojām jaunas augu viesnīcas garšaugu un dārzeņu audzēšanai. Sīkāk par organizētām 

aktivitātēm var lasīt izveidotajā gada rīcības plānā. 

 

Stiprās puses: 

✓ Pirmsskolas izglītības iestādē tiek ievēroti MK 24.11. 2009. Noteikumu Nr.1338. Iestādes Iekšējie kārtības noteikumi un bērnu drošību 

reglamentējošās instrukcijas iestādes darbiniekiem, vecākiem un bērniem atbilst MK prasībām. 

✓ Noteikta kārtība, kādā ar instrukcijām tiek iepazīstināti vecāki, izglītojamie un Iestādes darbinieki. Instrukcijas tiek ievērotas praksē. 

✓ Iestādē ir apstiprināts darba aizsardzības pasākumu un darba vides iekšējās uzraudzības plāns,  

✓ Sadarbībā ar darba aizsardzības speciālistiem un VUGD darbiniekiem notiek apmācības un evakuācijas mācības. Evakuācijas plāni ir izvietoti 

iestādē redzamā vietā. 

✓ Pedagogi veicina izglītojamo iesaistīšanos izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu izstrādē, atbalstot pozitīvu uzvedību grupiņu kolektīvi 

kopā ar bērniem ir izveidojuši grupiņu iekšējās kārtības uzvedības noteikumus. 

Tālākā attīstība:  

✓ Turpināt veicināt izglītojamo izpratni par atbildīgu attieksmi, rīcībspēju un drošības jautājumiem.  

✓ Turpināt organizēt praktiskās nodarbības izglītojamiem un darbiniekiem, lai regulāri atjaunotu prasmes rīkoties ekstremālās un ārkārtas situācijās. 

 

Vērtējums: Labi 

 

2.4.2. Atbalsts personības radīšanā 

Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Zvaniņš,, realizē pirmsskolas izglītības mācību satura programmu. Noteiktais mācību saturs veidots pēctecībā, lai 

bērna personības attīstība notiktu kopveselumā, attīstoties fiziskās, psihiskās, sociālās attīstības jomām. Ietverot  sevis izzināšanas un pilnveidošanas, 

piederības valstij, pilsoniskās līdzdalības, karjeras izvēles, veselības un vides izglītības kā arī drošības jomas. Lai sistematizētu Iestādes darbu, grupu 

skolotāji plāno rotaļnodarbību norisi un pasākumus saistībā ar Iestādes gada darba plānu, paredzot tēmas, kas atbilst izglītojamo vecumam, attiecīgās 

grupas sastāvam un mikroklimatam, audzināšanas programmas tematiem. Iestādē organizējam pasākumus, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu. Iestāde 

cenšas nostiprināt attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, tai skaitā pret sevi, savu veselību, audzināt izglītojamos kā savas valsts patriotus. Iestādē tiek 

veidotas tradīcijas, tās tiek pilnveidotas un saglabātas. Pedagogi, izglītojamie un izglītojamo vecāki piedalās izglītības iestādes iekšējo kārtības 

noteikumu izstrādē un apspriešanā.  

Izglītības iestāde organizē un iesaistās dažādos pilsoniskā patriotisma un valsts piederības pasākumos. Laika posmā no 2017. gada maija līdz 2021. 

gada janvārim esam iesaistījušies Latvijas simtgades programmā, izveidojot savu simtgades pasākumu kalendāru un izceļot galvenos, ar valsts 

veidošanos saistītos notikumus un personības, pilnvērtīgi izstāstot Latvijas stāstu. 
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Norišu ciklā ,,Latvija – 100” esam iekļāvuši piecas tematiskās jomas - Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes, Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi, 

Latvijas draugi un kaimiņi, Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana, Latvijas dzimšanas diena un dāvanu pasniegšana. 

Tradicionāli iestādes kolektīvs svin valsts patriotisma nedēļu novembrī, atzīmējot Mārtiņus, Lāčplēšu dienu 11. novembrī , kad bērni, vecāki un 

kolektīvs kopīgi dodas Talsu tautas nama organizētajā lāpu gājienā. Iestādē  organizē Valsts svētku svinības un Baltijas draugu dienas organizējot tautas 

tērpu un balto darbu izstādes. Sadarbībā ar bērnu  bibliotēku audzēkņiem tiek organizēti tematiski pasākumi par Latvijas dabas daudzveidību, bagātībām, 

vēsturi. Maijā, iestāde svin Baltā galdauta svētkus, iesaistot vecākus atraitnīšu dobes veidošanā, koncertā un kopīgā mielastā. 

Latvijas simtgades programmas ietvaros, iestādē ir izveidoti patriotu stūrīši grupiņās, telpu dekorācijām izgatavotas latvju rakstu zīmes finierī. 

Nodarbību saturā regulāri tiek veidoti bērnu tēlotājmākslas darbi Latvijas  piederības apziņas veicināšanai. 

Organizējot aktivitātes ārpus iestādes, sadarbojamies ar Talsu novada tautas namu, Talsu bērnu bibliotēku, Talsu novada tūrisma, kultūras un 

sporta centru,  Talsu novada muzeju, Talsu pilsētas skolām, Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, Talsu TV, kino aģentūru ,,Auseklis” , Jauno 

jātnieku skolu Inčukalnā, vietējām zemnieku lauku sētām, ,,Mini ZOO”,  Laumas dabas parku, Strazdes muižas Rūķiem,  audzēkņu vecāku darba vietām. 

Iestādē uz vietas, slēdzot līgumus ar vecākiem, audzēkņiem  ir iespēja piedalīties izglītojošos pulciņos apgūstot modernās dejas un angļu valodu. 

Pulciņus vada profesionāli, sertificēti pedagogi – saimnieciskās darbības veicēji. Pulciņus apmeklē 35 audzēkņi vecumā no 5- 7 gadiem.  

 

Interešu izglītības programmā ir iespēja apgūt  muzicēšanu pēc K. Orfa metodes un vokālās dziedāšanas prasmes popgrupā ,,Zvaniņi” Interešu 

izglītības pulciņus apmeklē 20 audzēkņi vecumā no 4 - 7 gadiem .  

Iestādes audzēkņi ir piedalījušies dažādos ar mūziku saistītos bērnu vokālās dziedāšanas konkursos - ,,Deviņu pakalnu balsis”, ,, Mazputniņš” , 

Stendes dziesmu bānītis ,,Latvijas TV”, ,,Kas te – es te” utml. 

Angļu valodas pulciņa apmeklējums veicina bērnu vispusīgu attīstību. Jaunas valodas mācīšanās process ļauj bērniem izzināt jaunas kultūras, kā 

arī jaunus domāšanas un darbošanās veidus. Svešvalodas mācīšanās šodien paplašina bērna nākotnes izglītības un karjeras iespējas. Mūzikas terapeiti un 

pedagogi ir atzinuši, ka muzikālā darbība atstāj spēcīgu ietekmi uz cilvēka emocionālo, intelektuālo un garīgo attīstību. Papildus muzikālās darbības un 

muzicēšana attīsta bērna intelektuālās spējas.  

Vides izglītībā esam iesaistījušies Ekoskolas programmā, integrējot vides izglītības tēmas mācību priekšmetu satura apguvē. Ekoskola – nākotnes 

skola! 

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir 

vienkāršas un brīvi piemērojamas vides pārvaldes sistēmas izveide visā pirmsskolas izglītības iestādes dzīvē.  

 

 

Programmas īstenošana PII ,,Zvaniņš” iesaista apkārtējo sabiedrību, veicina pirmsskolas audzēkņu izpratni par vidi un, saistot to ar mācību 

priekšmetiem, veicina personiskas attieksmes veidošanos. 

Informāciju par papildus  nodarbību iespējām un Eko skolas programmu, vecāki saņem vecāku sapulcēs, tā ir pieejama vecāku stendos un 

informācijas mapēs. Par ekoskolas darbības virzieniem ir izveidots Eko skolas informācijas stends iestādes centrālajā gaitenī. 

Papildus nodarbību izvēle izglītojamiem ir pamatota un mērķtiecīga, balstīta uz ikgadēju darba analīzi un pieprasījumu. Nodarbību darba rezultātus 

var vērtēt Iestādes un novada organizētajos pasākumos un konkursos. Pulciņu un interešu grupu skolotāji atbilstoši strādā pēc mācību saturam atbilstošas 

pašu veidotas programmas. Visi šo nodarbību skolotāji ir nodrošināti ar materiāli tehnisko bāzi. Ārpus izglītības iestādes dažādu vecuma grupu 

izglītojamie var mācīties Talsu bērnu mūzikas skolā,  apmeklēt  nodarbības Talsu novada Sporta skolā, BJC, kristīgajā  ģimeņu un bērnu attīstības centrā  

,,Brīnumiņš,, apgūt zirgu terapijas nodarbības atpūtas kompleksā ,,Vēži,” , Baibas Veismanes privātajā vokālās mūzikas studijā "Dziesmu skola", 

kurā dažādu vecumu dziedāt gribētāji var apgūt vokālās iemaņas kā solo mākslinieki vai muzicēt ansambļos, piedalīties mūzikas un mākslas 
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meistarklasēs, kā arī mācīties spēlēt neparastus mūzikas instrumentus, kā arī Kristīnes Brokas - Meļķes Talsu bērnu un jauniešu vokālajā studijā ,,Tonis”. 

Ārpus izglītības iestādes interešu izglītības nodarbības apmeklē 16 bērni vecumā no 4-7 gadiem.  

Tradicionāli, iestādē uz vietas, jūnijā tiek organizēta vasaras dienas nometne bērniem, kurā papildus nodarbību iespējām tiek nodrošinātas 

interesantas, daudzveidīgas, izzinošas, bērniem saistošas nometnes dienas, iekļaujot leģendas, noslēpumainus piedzīvojumus, radošas darbnīcas, 

izglītojošas ekskursijas un sporta aktivitātes. 2018./2019. mācību gadā no 15.- 19. jūlijam nometnes dienas ritēja ,,Roboti dodas ceļojumā uz Galaktiku”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

” zīmē, kur ikdienas aktivitātēs piedalījās 40 bērni vecumā no 5 - 7 gadiem un nometnes noslēguma pasākumā piedalījās 105 iestādes bērni vecumā no 2 

- 7 gadiem. Rezultātā mērķtiecīgi un saturīgi tika pavadīts laiks, attīstot un veicinot bērnu esošo zināšanu un prasmju apguvi, radošo spēju attīstīšanu, 

jaunu iemaņu apgūšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Vecāki ir gandarīti par doto iespēju piedalīties vasaras dienas nometnē, pedagogi lepni un 

laimīgi par paveikto. Iestādes organizētie pasākumi ir interesanti un kvalitatīvi. 

 

Ikdienā un svētkos, atbilstoši tēmai un gadalaikam tiek noformētas Iestādes telpas un pasākumu zāle. Par iestādes telpu noformējumu rūpējas viss 

kolektīvs, radot dažādus floristikas, un citus liela apjoma radošos darbus. Telpu noformējuma gatavošanā iesaistās arī Iestādes audzēkņi un vecāki. 

Vecāki atzīst, ka izglītojamajam tiek dota iespēja atrasties estētiskā un sakoptā vidē, piedalīties dažādos Iestādes organizētajos pasākumos un citās 

aktivitātēs. Visu grupu izglītojamie labprāt iesaistās Iestādes rīkotajās aktivitātēs. Iestādes pasākumus apmeklē vecāki, aizbildņi un citi izglītojamo 

radinieki. 

 

Stiprās puses:  

✓ Noteiktais mācību saturs veidots pēctecībā, lai bērna personības attīstība notiktu kopveselumā. 

✓ Skolotāji veido mācību un audzināšanas darba plānus, individuālas programmas pulciņu un interešu izglītības darbam, nometņu darbam. 

✓ Izglītojamiem ir labi sasniegumi Iestādes pasākumos, sporta sacensībās, tēlotājmākslas un dziesmu un tēlotājmākslas konkursos. 

✓ Pirmsskolas izglītības iestādes organizētie pasākumi ir atspoguļoti novada avīzē "Talsu Vēstīs", Talsu novada mājas lapā www.talsi.lv., TNIP 

mājas lapā, Talsu reģionālā TV, PII Zvaniņš facebook.com, žurnālā Juniors mazajiem u.c. 

 

Tālākā attīstība:  

Turpināt pilnveidot izglītojamo darbošanos Iestādē un ārpus tās organizētajos pasākumos, kā arī turpināt iesaistīt vecākus Iestādes aktivitātēs.  

 

Vērtējums: Labi  

 

 

2.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaniņš” karjeras izglītības pasākumu organizēšana ir iekļauta mācību un audzināšanas gada plānā. Karjeras 

izglītības saturs tiek integrēts īstenotās izglītības programmas un mācību priekšmetu saturā. Oktobra otrajā nedēļā notiek Karjeras dienas. Karjeras 

dienas ietvaros audzēkņi tika iepazīstināti ar lauksaimnieku profesiju, pavāra profesiju un veselīgu dzīves veidu- gatavojot un degustējot dažādu veidu 

putras, policista profesiju, aktiera profesiju, friziera profesiju. Kopā ar izglītojamo vecākiem mērķtiecīgi  tiek pieaicināti dažādu profesiju pārstāvji no 

vecāku vides, kas palīdz izglītojamiem iepazīt dažādu profesiju darba specifiku. Iestādes karjeras izglītības īstenošanas pasākumi tiek realizēti grupu 

rotaļnodarbībās un ārpusnodarbību aktivitātēs. Mācību gada laikā tiek organizētas mācību ekskursijas uz vecāku darba vietām, vietējiem uzņēmumiem, 

http://www.talsi.lv/
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Latvijas pastu , kokapstrādes uzņēmumu ,,Wertex”, augļu un ogu pārstrādes uzņēmumu ,,Ice berry”, VUGD, RIMI, MAXIMA. Izglītojamajiem grupu 

nodarbībās tiek iekļauti ar karjeras izvēli saistītie temati, sniegta informācija par dažādām profesijām.  

Stiprās puses: 

 

✓ Iestāde informē izglītojamos par tālākās izglītības iespējām.  

✓ Iestāde sadarbojas ar vecākiem, lai izglītotu bērnus profesiju dažādībā.  

Tālākā attīstība:  

Turpināt pilnveidot izglītojamo zināšanas dažādās specialitātēs, kā arī turpināt sadarbību ar vecākiem šajā jomā.  

Vērtējums: Ļoti labi 

 

 

 

 

2.4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaniņš” skolotāji sniedz atbalstu izglītojamajiem, kuriem sagādā grūtības mācīšanās process, kā arī apzinās 

talantīgo bērnu vajadzības. Plānojot mācību darbu, skolotāji ievēro talantīgo izglītojamo vajadzības. Visi skolotāji apgalvo, ka Iestādē tiek konsultēti 

izglītojamie, kuriem veicas grūtāk mācību procesā vai kuri slimības dēļ nav apmeklējuši Iestādi. 

Skolotāji ņem vērā izglītojamo individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju nodarbībās. Izglītojamajiem nepieciešamības gadījumā 

palīdzību sniedz atbalsta personāls. Pieejamas ir logopēda konsultācijas un nodarbības. Iestādes  logopēds veiksmīgi sadarbojas ar bērniem un viņu  

vecākiem. Ar vecāku atļauju izglītojamie var apmeklēt izglītības psihologa konsultācijas. Vecāki un aizbildņi savlaicīgi saņem informāciju, ja 

izglītojamajam ir mācību grūtības. Visi skolotāji regulāri sadarbojas ar bērnu vecākiem, informē par problēmām un tās kopīgi risina. Pēc vajadzības tiek  

rīkotas individuālās sarunas, kurās piedalās izglītojamā vecāki, administrācija, grupu skolotāji un atbalsta personāls. Plānojot mācību darbu grupu 

skolotāji ņem vērā izglītojamo vajadzības. Skolotāji sniedz atbalstu izglītojamiem, piedāvājot individuālas konsultācijas vecākiem. 

 

Stiprās puses: 

✓ Iestāde atbalsta izglītojamo vajadzības. 

✓ Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamiem, kuriem sagādā grūtības mācīšanās process, kā arī apzinās talantīgo bērnu vajadzības. 

✓ Iestādē veiksmīgi strādā atbalsta personāls. 

✓ Iestādē strādā praktizējošs karjeras konsultants, kurš dalās pieredzē un metodēs. 

Tālākā attīstība:  

Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaniņš” turpināt veiksmīgu izglītojamo, vecāku un atbalsta personāla darbību.  

Vērtējums: Labi  
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2.4.5. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

 

Komunikācija starp izglītības iestādi un ģimeni tiek organizēta, izmantojot dažādus informācijas līdzekļus, e-pastu, Talsu PII ,,Zvaniņš” 

facebook.com., mobilās aplikācijas WhatsApp grupas, individuālās sarunas, grupu vecāku sapulces, Iestādes vecāku kopsapulces. Vecāku sapulces ir 

labi sagatavotas un tiek organizētas vakaros pēc vecāku darba laika. Vecāki zina, ka ar priekšlikumiem vai ierosinājumiem var griezties pie grupu 

skolotājām un Iestādes vadības komandas. Vecāku priekšlikumi atkarībā no to satura tiek izskatīti administrācijas sanāksmēs vai pedagoģiskās padomes 

sēdēs. Plānojot turpmāko darbu tie tiek iekļauti iestādes darba plānā.  

Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām, izglītojamo vecāki tiek informēti par notiekošo Iestādē, to norises kārtību, izmaiņām normatīvajos 

dokumentos un citiem ar Iestādes darba organizāciju saistītos jautājumos. Iestāde regulāri organizē vecākiem sapulces un izglītojošus pasākumus. Vecāki 

tiek aicināti piedalīties svētku pasākumos, iespēju robežās izglītojamo ekskursijās, sporta sacensībās. 

Iestādē darbojas Iestādes vecāku padome. Padomes sastāvā ir vecāku pārstāvji, administrācija, divi pedagogi. Vecāku padomes vadītājs ir izvēlēts 

no vecāku vidus. Vecāku pārstāvji sniedz priekšlikumus izglītības iestādes mācību un audzināšanas darba organizēšanai un  labiekārtošanas jautājumos. 

Iestādes vecāku padome līdzdarbojas Iestādes lielo pasākumu un talku organizēšanā. Regulāri cenšamies uzlabot un pilnveidot sadarbību ar vecākiem un 

skolotājiem. Vecāki tiek informēti par mācību procesa norisi Iestādē. Individuālajās sarunās un sapulcēs vecāki izsaka rosinošus un novērtējošus 

priekšlikumus grupu skolotājiem un Iestādes vadības komandai. Iestādē tiek organizētas vecāku dienas, atklātās rotaļnodarbības, tikšanās ar psihologu 

vai citiem speciālistiem. Vecāki labprāt apmeklē Iestādē organizētās sapulces un lekcijas. Liels ir vecāku atbalsts, kad sapulces tiek rīkotas par Iestādes 

turpmāko darbību. Vecāki ir aktīvi un ieinteresēti Iestādes tālākā darbībā. Vecāki tiek informēti par izglītojamā sasniegumiem un šī informācija ir 

konfidenciāla. Veiksmīgas sadarbības rezultātā ir atrisināti vairāki ar bērnu izglītību un iestādes labiekārtošanas darbiem saistīti  jautājumi. Īpaši 

uzteicams ir vecāku atbalsts teritorijas apzaļumošanā, pavasaros tiek ierīkotas vasaras puķu dobes, un pašu spēkiem veidotas jaunas lietas bērnu lomu 

rotaļām grupās un laukumos. Ar vecāku atbalstu ir izveidotas klasītes bērnu rotaļām uz asfalta seguma teritorijā, uzstādīts koka autobuss un autobusa 

pietura, pagatavotas attīstošas  rotaļlietas grupās.    

Ja izglītojamajam ir nepieciešama logopēda vai psihologa palīdzība, Iestāde informē vecākus. Ja vecāks piekrīt, tad ar bērnu strādā pirmsskolas 

psihologs. Nepieciešamības gadījumā Iestāde informē sociālo darbinieku un bāriņtiesas locekli, lai pašvaldība organizē papildus mājas apmeklējumus.  

 

Stiprās puses:  

✓ Iestāde sadarbībai ar vecākiem izmanto daudzveidīgas darba formas. 

✓ Iestādē labi darbojas logopēds ir laba sadarbība ar citām Talsu novada institūcijām.  

✓ Darbojas Iestādes Vecāku padome.  

 

Turpmākā attīstība:  

✓ Iestādē veikt vecāku apmeklējumu un priekšlikumu uzskaiti.  

✓ Uzlabot informācijas apmaiņu starp pedagogiem un vecākiem.  

✓ Turpināt veiksmīgo atbalsta personāla darbību.  

 

Vērtējums: Ļoti labi 
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                                                                                                     3. Izglītības iestādes vide (Mikroklimats) 

 

Iestādes darbs tiek virzīts tā, lai izglītojamie, vecāki un darbinieki apzinātos savu lomu un atbildību iestādes attīstībā un tās prestiža celšanā. 

Darbinieki apzinās savu lomu iestādes darba pilnveidošanā. Personālam ir iespējas izteikt savus priekšlikumus izglītības iestādes darba uzlabošanai 

(pedagoģiskās padomes sēdes, metodisko komisiju sanāksmes, struktūrvienību un darbinieku sapulces). Izglītojamie, sekmīgi piedaloties konkursos, 

koncertos, skatēs un sporta sacensībās, veido savas pirmsskolas pozitīvo tēlu. Izglītības iestādei ir savas tradīcijas: 1.septembra pasākums, Miķeļdienas 

svinēšana, Ziemassvētku pasākums, Lieldienas, Mātes diena u.c. Šajos pasākumos iesaistās visi izglītojamie, bet radošo darbnīcu audzēkņi ar saviem 

darbiņiem priecē un nodrošina skolas tēla atpazīstamību, veidojot apsveikumus un piemiņas dāvaniņas prezentācijas pasākumiem skolas viesiem un 

atbalstītājiem.  

Izglītības iestādei ir sava himna un logo zīme. Savstarpējā saskarsme iestādē ir laipna un izpalīdzīga. Darbinieki apzinās, cik svarīga ir pozitīva gaisotne 

pirmsskolā.  2019.gada 30.augustā iestādes darbinieki, neformālā gaisotnē kopīgi izvirzīja un aktualizēja iestāde vīziju, kuru realizētu un telpisku 

varēsim prezentēt 2020.gada 1.septembrī. Izglītības iestādes darbība nodrošina vienlīdzīgu attieksmi visiem, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās un 

reliģiskās piederības. Izglītības  iestādē mācās  ar atšķirīgu iepriekšējo pieredzi. Iestādes darbiniekiem  ir  vienotas  prasības  un  attieksme  pret  visiem  

skolēniem. Darbinieki cenšas paredzēt un nepieļaut morālos vai fiziskos konfliktus izglītojamo attiecībās. Izglītības iestādes vadība sniedz atbalstu 

darbiniekiem. Ja rodas konfliktsituācija,  tiek  uzklausīti  visu  iesaistīto  pušu  viedokļi.  Konfliktsituāciju risināšanā nepieciešamības gadījumā piedalās 

logopēds, konsultants  psiholoģijā. Lai labāk izzinātu izglītojamo un  vecāku  domas  un  risinātu  problēmas,  kas  saistītas  ar iekļaušanos izglītības 

iestādes vidē, tiek organizētas individuālas sarunas. 

 

 

Stiprās puses: 

✓ Izglītības iestādei ir savas tradīcijas. 

✓ Tiek uzklausīta katra darbinieka ideja, iestādes mikroklimata uzlabošanai. 

✓ Izglītības iestādē tiek nodrošināts vispusīgs mācību un audzināšanas darbs. 

✓ Vienotu prasību ievērošana. 

✓ Izglītības iestāde mērķtiecīgi plāno un īsteno pirmsskolas tēla veidošanu. 

✓ Izglītības iestādei ir laba slava sabiedrībā –vecāki rekomendē skolu citu bērnu vecākiem.  

Nākotnes attīstības vajadzības: 

Turpināt ievērot vienotās prasības izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanai. 

 

Vērtējums: Labi 

 

 

4. Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

 



29 

 

Izglītības iestādes telpas ir estētiski noformētas, vienmēr tīras un kārtīgas. Labo sanitāro stāvokli nodrošina tehniskie darbinieki, kuri vairākas 

reizes dienā veic telpu uzkopšanu. Pirmā stāva gaitenī ir izvietoti stendi ar izglītības iestādes aktuālo informāciju pirmsskolas bērniem un vecākiem, kā 

arī atsevišķi Ekoskolas stends ar gada tēmu un aktualitātēm, izglītojamo vizuālās mākslas darbi, kas rada lepnuma un piederības izjūtu. Izglītības iestādes 

un grupu telpu apgaismojums, temperatūra un uzkopšana atbilst sanitārajām normām. Katru gadu iespēju robežās tiek veikts atsevišķu  telpu remonts. 

Katrā izglītības iestādes stāvā ir izvietoti evakuācijas plāni, norādītas izejas. Visās ēkās ir ierīkota ugunsdzēsības signalizācija.  Kontroles institūcijas 

VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļa, VM Veselības inspekcija, darba aizsardzības jomā , Pārtikas un veterinārais dienests regulāri veic 

pārbaudes un veikto pārbaužu akti tiek reģistrēti. Pārbaužu dokumenti ir pieejami. Izglītības iestādes teritorija ir p sakopta. Tajā ietilpst apstādījumi, 

augļu  koki, rotaļlaukumi , zālieni.  Katru pavasari un rudeni tiek rīkotas apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas talkas. Kopā ar vecākiem talkas laikā 

tika uzcelts rotaļu laukumā –“autobuss” un puķu kaste ”Tārpiņš”. Bērni  tiek motivēti saudzīgi izturēties pret inventāru  un rotaļu lietām izglītības 

iestādē. Iestādē apkārtnes vides Ekoskolas programmas ietvaros tika izveidots un labiekārtots 1 un 2 grupas laukumiņi( izveidots krāsains un estētisks 

žogs) ,lai mazajiem bērniem būtu droša vide, kā arī  izveidots Eko dārziņš- katrai grupai kaste kur pēc izvēles var audzēt puķes vai dārzeņus par, kuriem 

rūpes uzņemas bērni. 2019.gadā tika uzdāvināts un uzstādīts bērnu rotaļu laukums, kurā bērni var fiziski kustēties un rotaļāties. 

 

Stiprās puses: 

✓  Izglītības iestādes vide ir sakopta un atbilst sanitārajām, ugunsdrošības un darba drošības prasībām.  

✓  Bērni un viņu vecāki piedalās izglītības iestādes iekšējās vides uzturēšanā kārtībā un apkārtnes sakopšanā un labiekārtošanā.  

Turpmākās attīstības vajadzības:  

✓ Turpināt darbu pie iestādes fasādes un  telpu kosmētiskā remonta. 

✓ Nepieciešams apgaismojumu āra laukumiem, lai tumšajā ziemas periodā bērni var vakaros  izkustēties svaigā gaisā. 

✓ Pie pirmsskolas iestādes( Jaunā  iela 1 ielas)ir maz vietas ,lai vecāki novietotu automašīnu un droši bērnus vestu uz mūsu iestādi.  

 

Vērtējums: Labi    

 

5.Iestādes resursi  

 

Grupu telpas ir apgādātas ar mācību procesam nepieciešamajām rotaļlietām, iekārtām, informācijas tehnoloģijām( katrā grupā ir dators ar 

interneta pieslēgumu) un mācību līdzekļiem.  Zāle ir aprīkota ar projektoru, vienā grupā ir interaktīvā tāfele.  Katru gadu tiek plānots un papildināts 

aprīkojums. Katrā  darbinieka kabinetā ir dators ar interneta pieslēgumu. Ēdināšanas bloks ir aprīkots ar augstas  kvalitātes  iekārtām. Iestādes telpas un 

resursi nodrošina kvalitatīvu mācību procesu. Plānveidīgi tiek atjaunotas un modernizētas izglītības iestādes telpas un veikti ieguldījumi materiāltehnisko 

resursu uzlabošanā un papildināšanā. Grupu  telpu iekārtojums atbilst izglītojamo vecumam un augumam. Izglītības iestādes mēbeles katru gadu tiek 

atjaunotas, sīkus mēbeļu remontus veic skolas remontstrādnieks.  

Stiprās puses:  

✓ Telpas, mācību procesa realizācijai un bērnu brīvā laika pavadīšanai, pilnībā atbilst likumā noteiktajām prasībām,  

✓  Izglītības programmu realizācijai ir atbilstošas tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums, mācību literatūra un mācību līdzekļi. 

 

 

 Turpmākās attīstības vajadzības:  

✓ Turpināt darbu pie informācijas tehnoloģiju atjaunošanas.  
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✓ Papildināt sporta inventāru atbilstoši izglītības programmu vajadzībām.  

 

Vērtējums: Labi    

 

6. Personālresursi  

 

Izglītības iestādē strādā visu izglītības programmas realizēšanai nepieciešamais personāls ar atbilstošu profesionālo un pedagoģisko izglītību.  

Vadītājas vietniece izglītības jomā regulāri veic pedagogu tālākizglītības uzskaiti un apkopojumu. Ir izstrādāts izglītības iestādes pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides plāns. Tiek vērtēta pedagogu darba kvalitāte, izvirzot profesionālās pilnveides nepieciešamību kā priekšnoteikumu kvalitatīvai 

profesionālajai darbībai. Plāna izpildi kontrolē un analīzi veic direktores vietniece izglītības jomā. Tas tiek pārskatīts un, ja nepieciešams, aktualizēts 

reizi semestrī.  

Izglītības iestādes vadība atbalsta un sekmē pedagogu dalību dažādās ar pedagoģisko darbību saistītās aktivitātēs gan izglītības gan ārpus tās. Ar 

pedagoģisko darbību saistītajās un profesionālajās aktivitātēs jauniegūtās zināšanas un pieredzi pedagogi izmanto, ieviešot jauninājumus mācību darbā. 

 

 

 

 

 

Pedagogu  izglītošanās Skola2030 2018./2019.m.g. 

 

 
Stiprās puses:  

✓ Izglītības programmu realizācijā iesaistītajiem pedagogiem ir atbilstoša profesionālā un pedagoģiskā izglītība.  

✓  Pedagogi interesējas par jaunāko nozarē un turpina izglītoties dažāda līmeņa kursos un semināros.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

✓ Turpināt izglītot pedagogus un skolotāja palīgus par aktualitātēm Skola2030. 

Vērtējums: Ļoti labi   
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7.Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 

Izglītības iestādes vadība darba plānošanā, kontrolēšanā un vērtēšanā balstās uz iepriekšējā mācību gada darba analīzi, attīstības plāna prioritātēm 

un skolotāju priekšlikumiem, Talsu novada Izglītības pārvaldes izvirzītajām darba prioritātēm, Talsu novada Domes un izglītojamo vecāku ieteikumiem. 

Izglītības iestādes vadība plāno un veic iestādes darba kontroli un pašizvērtēšanu visos tās darbības virzienos. Vadība veicina un atbalsta pašvērtēšanas 

procesu un visu darbinieku iesaistīšanu iestādes stipro pušu apzināšanā un nepieciešamo uzlabojumu plānošanā.  

Veicot izvērtēšanu, tiek ņemtas vērā arī vecāku un izglītojamo domas. Tās tiek noskaidrotas anketēšanas veidā. Izglītības iestādē ir labvēlīga 

sadarbības vide, kas nodrošina visu darbinieku iesaistīšanos pašvērtēšanā. Vadība vērtēšanas procesā iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu iestādes 

darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Katra mācību gada sākumā skolas galvenie uzdevumi kārtējam mācību gadam tiek izvirzīti saskaņā 

ar iepriekšējā gada darba rezultātiem un attīstības vajadzībām. Mācību gada darba plāns saskan ar attīstības plānā noteiktajām prioritātēm un 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem attiecīgajā laika posmā. 

 

Stiprās puses: 

✓ Vadība plāno izglītības iestādes darba kontroli un izvērtēšanu visos tās darbības virzienos.  

✓  Vadība veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesu un visu iestādes darbinieku iesaistīšanu.  

✓ Veicot izvērtēšanu, tiek ņemtas vērā vecāku un izglītojamo domas.  

 

Tālākās attīstības vajadzības: 

✓ Veicināt un sekmēt personālu pieredzes apmaiņas braucienus, metodiskās dienas, kopīgas plānošanas. 

Vērtējums: Labi   

 

                                                                    8.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

 

Izglītības iestādē ir visa obligātā darbu reglamentējošā dokumentācija. Izglītības iestādes darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti, ievērojot 

visas tiem izvirzītās prasības. Atkarībā no dokumentu specifikas, tie tiek apspriesti un vai saskaņoti pedagoģiskajā padomē, Talsu novada domē.  

Izglītības iestādē ir izveidota precīza izglītības iestādes vadības un personāla pārvaldības struktūra. Darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība ir 

noteikta amatu aprakstos. Darbinieku atbildības jomas ir zināmas izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamiem, viņu vecākiem un citām ieinteresētām 

personām. 

Izglītības iestādes vadītāja plāno, organizē un vada iestādes darbu. Veiksmīgas darbības nodrošināšanai, vadītāja deleģē vietniekam un 

darbiniekiem, viņu darbības jomai atbilstošus pienākumus, un pārrauga to izpildi. Pedagogu darba slodzes tiek plānotas un tarificētas, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām.  

Izglītības iestādes vadītāja un vietnieces izglītības jomā ir apguvušas tālākizglītības kursu vispārējās izglītības iestādes darba organizācijā.  

Izglītības iestādes vadītāja iesaista kolektīvu izglītības iestādes darba plānam un mācību metodiskajam darba plānam, iestādē tiek organizēts metodiskais 

darbs. Metodiskā darba veikšanu un tā iekšējo kontroli organizē direktores vietniece izglītības jomā. Vadība sadarbojas ar skolas personālu, veicina 

sadarbības vidi un atbalsta inovācijas. Jaunās idejas un priekšlikumi tiek apspriesti vadības sanāksmēs, apspriedēs pie vadītājas, pedagoģiskās padomes 
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sēdēs. Pirms lēmumu pieņemšanas vadītāja konsultējas vadības līmenī, kā arī, ar attiecīgajā jautājumā kompetentiem darbiniekiem. Aktuālas 

informācijas apmaiņu izglītības iestādes vadība nodrošina apspriedēs pie vadītājas vai informatīvās sanāksmēs.  

Izglītības iestādes vadība ir atvērta ierosinājumiem. Ir noteikti apmeklētāju pieņemšanas laiki. 

 

 

Stiprās puses: 

✓ Iestādē izveidoti precīzi amata apraksti katram darbiniekam, 

✓ Iestādes vadība atvērta ierosinājumiem un sadarbībai. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

✓ Aktīvāk reklamēt izglītības iestādes darbu, aktualitātes. 

✓ Nodrošināt mācību un administrācijas procesu e-vidē( E-klase). 

 

Vērtējums: Labi 

 

 

 

 

 

 

9.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

Izglītības iestādei ir regulāra sadarbība ar izglītības iestādes dibinātāju Talsu novada domi, Talsu novada Izglītības pārvaldi, Bāriņtiesu, Sociālo 

dienestu, Probācijas dienestu.  Dibinātājs pastāvīgi pārrauga izglītības iestādes budžeta izpildi. Izglītības iestādes vadība un kolektīvs rūpējas par 

izglītības iestādes prestižu un tēlu sabiedrībā. Par notikumiem izglītības iestādē ir izveidots Talsu televīzijas sižets ( nometne “Roboti dodas ceļojumā uz 

Galaktiku” un  par sadarbības projektu ar Talsu valsts ģimnāziju ”Lielie -mazajiem”). 

Iestādes vadība veicina un atbalsta sadarbību ar citām izglītības iestādēm. Izveidojusies laba sadarbība ar Talsu novada un Tukuma pašvaldības, 

Kandavas novada pirmsskolas  izglītības iestādēm.  

Stiprās puses:  

✓ Sadarbība ar sabiedriskām organizācijām un uzņēmējiem.  

✓ Izglītības iestādes tēla popularizēšana.  

Tālākās attīstības vajadzības:  

Turpināt sadarbību ar citām iestādēm, organizācijām un uzņēmējiem. 

Vērtējums: Labi.  
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Talsu PII ”Zvaniņš  perspektīvais attīstības un darbības virziens 

Joma  Attīstības virzieni 2019./2020.m.g. 

Mācību saturs ✓ Plānojot mācību saturu pedagogs paredz atbilstošas mācību metodes.  

✓ Rotaļnodarbībās izmanto diferenciāciju un individualizāciju. 

 

 

Mācīšana un 

mācīšanās 

✓ Pilnveidot individuālo darbu ar bērniem, aktualizēt darbu ar talantīgiem bērniem, sniedzot izglītojamiem 

virzošu atgriezenisko saiti atbalstīt izglītojamos viņu izvirzīto mērķu sasniegšanā.  

✓ Veicināt sadarbību ar vecākiem.  

 

Mācīšanas kvalitāte ✓ Izglītojamiem veidot motivāciju mācību darbam un sadarbības prasmēm. 

✓ Plānot un izmantot mācīšanas formas un metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās un 

talantīgajiem bērniem, diferencējot mācību saturu, pārbaudes un vērtēšanas formas un metodes. 

✓ Strādāt pie moderno tehnoloģiju ieviešanas un izmantošanas mācību procesā. 

Vērtēšana kā 

mācību procesa 

sastāvdaļa 

✓ Pirmsskolas izglītības iestādē turpināt strādāt atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un MK 

noteikumiem. 

✓ Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi.  

 

Izglītojamo 

sasniegumi ikdienas 

darbā 

✓ Turpināt paaugstināt audzēkņu sasniegumus un apmeklētību pirmsskolas izglītības iestādē. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

✓ Turpināt veicināt izglītojamo izpratni par atbildīgu attieksmi, rīcībspēju un drošības jautājumiem. 

✓ Turpināt organizēt praktiskās nodarbības izglītojamiem un darbiniekiem, lai regulāri atjaunotu prasmes 

rīkoties ekstremālās un ārkārtas situācijās. 

 

Iestādes vide ✓ Turpināt darbu pie iestādes fasādes un  telpu kosmētiskā remonta. 

✓ Nepieciešams apgaismojumu āra laukumiem, lai tumšajā ziemas periodā bērni var vakaros  izkustēties 

svaigā gaisā. 

✓ Pie pirmsskolas iestādes( Jaunā  iela 1 ielas)ir maz vietas ,lai vecāki novietotu automašīnu un droši bērnus 

vestu uz mūsu iestādi.  
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Iestādes resursi ✓ Turpināt darbu pie informācijas tehnoloģiju atjaunošanas.  

✓ Papildināt sporta inventāru atbilstoši izglītības programmu vajadzībām. 

Personālresursi ✓ Turpināt izglītot pedagogus un skolotāja palīgus par aktualitātēm Skola2030. 

 

Izglītības iestādes 

darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

✓ Nodrošināt mācību un administrācijas procesu e-vidē( E-klase). 

✓ Veicināt un sekmēt personālu pieredzes apmaiņas braucienus, metodiskās dienas, kopīgas plānošanas. 

 

 

Iestādes vadības 

darbs un personāla 

pārvaldība 

 

 

✓ Aktīvāk reklamēt izglītības iestādes darbu, aktualitātes. 

✓ Nodrošināt mācību un administrācijas procesu e-vidē( E-klase). 

 

 

Iestādes sadarbība 

ar citām 

institūcijām 

✓ Turpināt sadarbību ar citām iestādēm, organizācijām un uzņēmējiem. 
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                Pašvērtējums izskatīts un atbalstīts Talsu PII ”Zvaniņš”  kolektīva metodiskajā dienā 30.08.2019. 

  

                 Vadītāja              Jana Kašlaja 

 

 

 


