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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

1.1 Vispārīgas ziņas par iestādi 

Talsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „ SAULSTARIŅŠ” dibināta 1952. gada oktobrī. Bērnudārzs atradās ārpus pilsētas 

pie Dupurkalna. Ministrijas pakļautības bērnudārzs, kurā reģistrēti 12 bērni. 1957. gadā bērnudārzs pārceļas uz Valdemārpils pilsētu, Jaunā iela 7. 

Bērnu skaits strauji pieaug. 1960. gada rudenī atver mazbērnu novietni, tā iestāde kļūst par bērnudārzu- mazbērnu novietni, iestādi apmeklē 40 

bērni. 1978. gadā tiek uzsākta jaunā bērnudārza celtniecība.1980. gada 2. novembrī bērni sāk apmācību jaunajā bērnudārzā ar nosaukumu „ 

SAULSTARIŅŠ”, kas celts pēc tipveida projekta un paredzēts 140 vietām. Iestādes telpu kopējā platība 1230m2. 

Uzlabojoties finansiālajai situācijai valstī un pašvaldībā, 2007. Gadā veikta logu nomaiņa un jumta rekonstrukcija. 2009. Gada oktobrī 

reorganizē Tiņģeres PII „Kamoliņš” un pievieno Valdemārpils PII „ SAULSTARIŅŠ” kā Tiņģeres filiāli. 2014.gadā projekta „ Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros siltināta iestāde. 2018. Gadā izremontētas 2 WC telpas un  uzstādīts 1 gadīgo 

bērnu grupas laukuma norobežojošs žodziņš. 

Pirmsskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi ārējie 

normatīvie akti, kā arī skolas nolikums, reglamenti un citi iekšējie normatīvie akti. 

Kopš 1990. gada maija iestādes vadītāja Līga Blaua, kopš 2008. gada septembra vadītāja vietnieks Aiga Francmane. 

Pašlaik iestādē ir atvērtas 7 grupas no 1 līdz 7 gadu vecumam un tiek nodarbināti 35 darbinieki, bet 2018. gada septembrī uzsāka sarunas 

par Tiņģeres izglītojamo pārcelšanu uz Valdemārpili. Izglītības iestāde atrodas Valdemārpils centrā, kur ir labi sakārtota infrastruktūra, 

Valdemārpils vidusskola, bibliotēka, mūzikas un mākslas skola, sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs, pagasta dome, ambulance, sabiedriskais 



 

transports. Valdemārpilī pēdējos gados vērojama tendence apmesties uz pastāvīgu dzīvi jaunām ģimenēm ar bērniem, kas labvēlīgi ietekmē 

izglītojamo skaitu iestādē. Iestāde apmeklē izglītojamie no tuvāk apdzīvotajām vietām – Ārlavas pagasta Nogali, Lubezeri, Anužiem, Īves pagastu 

1.2 Izglītojamo skaits 

2016./2017. mācību gadā uz 01.09. iestādē reģistrēto izglītojamo skaits 117; 

2017./2018. mācību gadā uz 01.09. iestādē reģistrēto izglītojamo skaits 104; 

2018./2019. mācību gadā uz 01.09. iestādē reģistrēto izglītojamo skaits 114; 

2019./2020. mācību gadā uz 01.09. iestādeŗeģistrēto izglītojamo skaits 115; 

1.3 Iestāde īsteno izglītības programmas 

Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu – kods 01011111, kas licencēta 16.08. 2010. , licences reģistrācijas numurs V-

2699. 

1.4 Pedagogu kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs 

Pirmsskolā strādā 19 pedagoģiskie darbinieki, no tiem  

o Pedagogi, kuri ieguvuši bakalaura grādu pedagoģijā – 12; 

o Pedagogi, kuri ieguvuši maģistra grādu – 2; 

o Pedagogi, kuri ieguvuši 1. līmeņa augstāko pedagoģisko izglītību - 4; 

o Pedagogi, kuri iegūst augstāko pedagoģisko izglītību – 1; 

 Pamatdarbā strādājošie  pedagogi  ir ieguvuši profesionālās darbības  kvalitātes pakāpes:  

o 3.pakāpe – 9 pedagogi  



 

 1.5. Sociālās vides raksturojums  

 

Pirmsskolu apmeklē latviešu un romu tautības bērni. Sešgadīgiem bērniem, un  bērniem no daudzbērnu ģimenēm un tādām ģimenēm, 

kam piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā status Talsu novada pašvaldība sedz ēdināšanas izmaksas.  

1.6. Pirmsskolas budžeta nodrošinājums  

Pirmsskolas finanšu līdzekļus veido:  

1. Valsts piešķirtais finansējums:  

o pedagogu darba algas;  

o daļēja mācību līdzekļu iegāde; 

2. Talsu novada pašvaldības piešķirtais finansējums nodrošina:  

o uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus;  

o mācību līdzekļu iegādi; 

o tehniskā personāla un pārējo pedagoģisko darbinieku darba algas;  

o Pirmsskolas budžetu apstiprina Talsu novada pašvaldība. 

2.Pirmsskolas izglītības iestādes „ Saulstariņš” darbības pamatmērķi 

Izglītības iestādes  

• Vīzija: Mūsdienīga, efektīva, demokrātiska, humāna pirmsskola ar pakāpenisku pāreju uz kompetenču pieeju mācību saturā. 



 

• Misija: Profesionāls pedagoģiskais personāls, kurš nodrošina kvalitatīvu izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības apguvei un 

rada bērna attīstībai radošu un drošu vidi. 

• Pamatmērķis: Īstenot pirmsskolas izglītības satura programmu balstoties uz valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un 

sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguvei skolā. 

 Uzdevumi: 

1. Organizēt un īstenot kompetenču pieejā  balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai izglītojamā personības attīstībai.   

2. Veikt pamatuzdevumus pirmsskolas programmu īstenošanā kā to nosaka Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. 

3. Veidot izglītojamo vecumam drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu mācību vidi centros tā, lai varētu sekot katra bērna darbībai 

un sasniegumiem. 

4. Veicināt izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātinot kultūrvēsturisko pieredzi, stiprinot 

piederību un lojalitāti Latvijas valstij. 

5. Veicināt izglītojamo aktīvu pētniecības un praktisko darbību apkārtējās dabas izzināšanā, pastaigās un āra nodarbībās visos 

gadalaikos. Veicināt ekoloģisko domāšanu, interesi un uzvedību pētot un praktiski darbojoties. 

6. Turpināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu, īstenojot veselību nostiprinošas aktivitātes un pasākumus. 

7. Paaugstināt izglītības procesa kvalitāti pārejai uz kompetenču pieejā balstītu mācību saturu, nodrošinot katra pedagoga 

profesionālo pilnveidi. 

8. Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un  vecāku mērķtiecīgu sadarbību. 

9. Realizēt sadarbību veicinošus pasākumus ar Valdemārpils vidusskolu. 

10. Saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana. 



 

 

PII darbības pamatjomas Izvirzītās prioritātes Rezultāti 

Mācību saturs  1.Īstenot pirmsskolas izglītības satura 

programmas izvirzītos mērķus. 

o Pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības satura 

programmu un vadlīnijas.  

o Izvērtēta mācību līdzekļu atbilstība pirmsskolas 

programmas prasībām. 

o  Izvērtēta mācību līdzekļu un grāmatu atbilstība mācību 

progrogrammai. 

o  Mācību satura apguve tiek organizēta atbilstoši 

mūsdienu aktualitātēm mācību darba organizēšanā.  

o Pedagogiem tiek sniegts metodiskais atbalsts 

programmas satura kvalitatīvai realizācijai, apmeklēti 

kursi, semināri, pieredzes apmaiņas.  

o Vecāku sapulcēs vecāki tiek iepazīstināti ar pirmsskolas 

izglītības mācību un audzināšanas programmas 

uzdevumiem. 

Mācīšana un mācīšanās  1. Īstenot un organizēt kompetenču pieejā  

balstītu mācību un audzināšanas procesu 

vispusīgai izglītojamā personības attīstībai.   

o Pakāpeniska pāreja uz caurvijās balstītu mācību procesu, 

veidojot pratību pamatus mācību jomās. 



 

2. Veicināt izglītojamo izpratni par vērtībām 

un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, 

bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt 

piederību un lojalitāti Latvijas valstij. 

2.Veicināt izglītojamo aktīvu pētniecības un 

praktisko darbību apkārtējās dabas 

izzināšanā, pastaigās un āra nodarbībās 

visos gadalaikos. Veicināt ekoloģisko 

domāšanu, interesi un uzvedību pētot un 

praktiski darbojoties. 

3.Turpināt veselīga dzīvesveida 

popularizēšanu, īstenojot veselību 

nostiprinošas aktivitātes un pasākumus. 

4.Paaugstināt izglītības procesa kvalitāti, 

nodrošinot katra pedagoga profesionālo 

pilnveidi. 

5.Iekārtot mācību vidi centros tā, lai varētu 

sekot katra izglītojamā darbībai un 

sasniegumiem. 

o Iepazīstas ar valsts simboliku, karti, atrašanās vietu, 

stiprina piederības izjūtu savai valstij, godpilni izturas 

pret valsts simboliem. 

o Iepazīstināt ar tautai raksturīgiem pasaku varoņiem, 

rotaļām un dziesmām, tradīcijām. 

o Iestādes rotāšana svētkiem iesaistot vecākus. 

o Latvijas valstij veltīti svētku pasākumi. 

o Pedagogi apmeklē kursus, seminārus, kuros apgūst 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programmas, kuras pēc tam pielieto savā darbā. 

Savstarpēja pieredzes apmaiņa starp citām PII iestādēm 

un savā iestādē. 

o Turpināt rosināt skolotājas mācību procesā izmantot 

izglītības iestādē pieejamās informācijas tehnoloģijas. 

o Runājošās sienas izveide, mācību vide atspoguļo mācību 

procesu un rosina darboties. 

o Mācību līdzekļu regulāra iegāde un papildināšana. 

 

 

 



 

6.Pedagogi ir apguvuši e klases lietošanas 

pamatus, ir sākts darbs pie  plānošanas.  

 

o Izglītojamo ikdienas apmeklējumus atzīmē e - klases 

žūrnālā. Mācību satura plānošana notiek e - klase. 

Izglītojamo sasniegumi. 1.Analizēt izglītojamo sasniegumus. o Iestādē sākusi darbu pie jaunās vērtēšanas kārtības.  

Atbalsts izglītojamiem 1.Atbalsta sistēmas izveide un ieviešana, 

logopēda individuālās sarunas ar 

izglītojamo vecākiem. 

2.Veikt izglītojamo iepazītināšanu ar iestādē 

izstrādātajiem Iekšējās kārtības un drošības 

noteikumiem. 

 

o Iestādē tiek nodrošināta logopēda palīdzība 

izglītojamiem ar valodas traucējumiem. Logopēds 

piedalās izglītojamo sasniegumu vērtēšanā. Individuālās 

sarunās ar izglītojamo vecākiem logopēds sniedz 

konsultācijas, lai sadarbojoties veiksmīgāk novērstu 

izglītojamā  valodas un runas traucējumus.  

o Pedagogi veic ikgadējo izglītojamo iepazīstināšanu ar 

Iekšējās kārtības un drošības noteikumiem. Iestādē ir 

izstrādāta veidlapa izglītojamiem, kurā tiek ierakstītas 

visas instruktāžas. 

Iestādes vide  Iestādes vides labiekārtošana un uzturēšana o Ir apzināti mācību un audzināšanas procesam 

nepieciešamie resursi. 

o Atjaunotas un nomainītas bērnu mēbeles guļamistabās 

un daļēji grupu telpās. 

o Izremontētas 2 tualetes  



 

o Daļēji atjaunoti atribūti rotaļu laukumos. 

o Iestādē tiek pievērsta uzmanība iestādes apkārtnes 

labiekārtošanā. 

o Tiek izvērtēti riska faktori izglītojamo drošības 

nodrošināšanā.  

Resursi  1.Moderno tehnoloģiju izmantošana. 

2.Kvalificēti, profesionāli speciālisti- 

atbalsta personāls, pedagogi, vadītājas 

vietnieks izglītības jomā. 

o Pedagogi pēc nepieciešamības nodarbībās izmanto 

iestādē esošās tehnoloģijas. 

o Visās grupās izmanto portatīvo datoru un internetu. 

o Iestāde nodrošināta ar kvalificētiem speciālistiem. 

o Iestādes vērtība ir pieredzes bagāti pedagogi, kuri savā 

darbā izmanto pieredzi,  cenšas apgūt jaunākās 

pedagoģijas atziņas, apmeklē kursus un seminārus. 

PII darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

1.Pilnveidot un aktualizēt iestādes iekšējos 

reglamentējošos dokumentus. 

2. Pedagoģiskā darba analīze  

3.Veikt tehnisko darbinieku vērtēšanu 

 

o Pilnveidoti iekšējie dokumenti: iestādes padomes 

reglaments; iekšējās kārtības noteikumi. u. c 

o Veikta pedagoģiskā darba analīze. 

o Ir veikta un tehniskā personāla darba pašvērtējuma 

analīze. 

 



 

3. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos  

3.1. Joma: Mācību saturs  

3.1.1 Iestāde īsteno Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu – kods 01011111, kas licencēta 16.08.2010., licences reģistrācijas 

numurs V-2699. Licencētā izglītības programma atbilst pirmsskolas izglītības programmas paraugam. 

3.1.2 Pedagogi zina un izprot pirmsskolas izglītības satura programmas noteiktos mērķus un uzdevumus. Lai nodrošinātu kvalitatīvu 

pirmsskolas satura apguvi pedagogi izvēlās atbilstošus mācību līdzekļus un metodes, informācijas tehnoloģijas, mācību un audzināšanas darba 

diferenciāciju un individualizāciju. Mācību gada sākumā ar vadītājas rīkojumu tiek apstiprināts pirmsskolas izglītības programmas apguvei 

ieteicamo mācību līdzekļu un grāmatu saraksts. Katra mācību gada sākumā tiek apstiprināts pedagoģisko pasākumu gada plāns, ieteicamā dienas 

kārtība, kā arī rotaļnodarbību saraksts. Pedagogi apmeklē kursus un seminārus, dalās pieredzē ar kolēģiem, iepazīstas ar labās prakses piemēriem, 

organizē un vēro atklātās nodarbības, aktīvi apmeklē citus piedāvātos izglītojošos pasākumus. Katra mācību gada sākumā vecāki tiek iepazīstināti 

ar pirmsskolas izglītības satura programmas uzdevumiem. Sapulces tiek organizētas pa vecuma grupām. Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības 

programmas īstenošanai atbilstošu mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem. 

3.1.3. Katra mācību gada sākumā tiek apstiprināts pedagoģisko pasākumu plāns. Izglītojamo slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Tiek 

apstiprināts ieteicamais dienas kārtības, rotaļnodarbību saraksts. Saraksti tiek ievietoti  grupu vecāku informāciju stendos. Par izmaiņām 

rotaļnodarbību sarakstā pedagogi un izglītojamo vecāki tiek savlaicīgi informēti. Iestādes pedagoģiskajās sēdēs, pirms katra mācību gada tiek 

aktualizētas valsts pirmsskolas vadlīnijas, lai grupu pedagogiem būtu skaidri saskatāma izglītojamo attīstības pakāpe un, lai varētu skaidri 

prognozēt sasniedzamos rezultātus. 



 

3.1.4 Izglītības iestādes darba plānā ir iekļauti pasākumi, kas akcentē latviskās dzīvesziņas saglabāšanu un tālāknodošanu un veicina 

izpratni par darbu, dabu, sabiedrību, valsti un citām kultūrām. Grupu audzināšanas darba plānos pēctecīgi iekļautas tēmas, kas veido izglītojamā 

attieksmi pret sevi citiem, darbu, dabu, sabiedrību, valsti un citām kultūrām. Katra grupa iepriekšējā mēnesī, līdz 25. datumam izvēlās nākamā 

mēneša tēmu, kopīgi plāno uzdevumus nākamajam mēnesim un papildina ar grupiņas pasākumiem. Plānus veic e - klasē. Plānošanā izmanto Skola 

2030 mācību resursu krātuvi pirmsskolai. 

Stiprās puses, secinājumi: 

o Pedagogi zina un izprot pirmsskolas izglītības satura programmas noteiktos mērķus un uzdevumus. 

o Pedagogi izvēlās atbilstošus mācību līdzekļus un metodes. 

o Pedagogi apmeklē kursus un seminārus, dalās pieredzē ar kolēģiem. 

o Izglītības iestāde nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošu mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem. 

Turpmākā attīstība: 

o Kompetencēs balstīta pirmsskolas izglītības satura ieviešana . 

o Vecāku pievienošana e – klasei. 

Vērtējums ļoti labi.  

 

 



 

3.2. Joma: Mācīšana un mācīšanās  

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte  

Pedagogi regulāri apmeklē kursus, seminārus un metodiskās apvienības kurās, aktualizēta grupu skolotāju, logopēda, mūzikas skolotāju 

sadarbība veidojot kompetenču pieeju mācību satura apguvei. Iegūtās jaunākās zināšanas  un metodes skolotājas nodod savām kolēģēm iestādes 

organizētajos semināros praktikumos. Šajos semināros iegūtās zināšanas pedagogiem palīdz mācīšanas procesā pareizi izvēlēties mācību metodes 

un organizēt darbu ar vecākiem. Pedagogi mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, kas ir izstrādāti izglītojamo vajadzībām. Mācību 

līdzekļus regulāri atjauno un papildina. Arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība izglītojamo praktiskajai darbībai. Augstskolā studējošie pirmskolas 

izglītības skolotāji aizvien biežāk mācību praksi iziet mūsu iestādē. Mūsu pieredzes bagātie pedagogi bija liels atbalsts studentiem. Piedalījāmies 

Piejūras rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā „ Palīdzēsim kokiem”. Daļa plānoto pasākumu tika atlikti, vai nenotika COVID -19 dēļ.  

Iestāde regulāri vērtē pedagogu darba kvalitāti. Pedagogi, kuri mācās augstskolā, tur iegūtās jaunākās metodes un paņēmienus iedzīvina 

pedagoģiskajā procesā iestādē. 

Stiprās puses, secinājumi:  

o Zinoši, pieredzes bagāti pedagogi.  

o Pedagogi mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, kas ir izstrādāti izglītojamo vajadzībām. 

o Mūsu pieredzes bagātie pedagogi ir liels atbalsts studentiem. 

o Iespēju robežās iesaistāmies dažādos projektos. 

o Vecāki regulāri iesaistās iestādes organizētajos pasākumos un sniedz nepieciešamo atbalstu 



 

Turpmākā attīstība:  

o Pedagogiem turpināt izzināt dažādas metodes un darba formas. 

o Veicināt komandas darbu iestādē. 

o Turpināt izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas 

Vērtējums ļoti labi. 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Izglītības iestādē pedagogi regulāri informē izglītojamos par dienā veicamajiem darbiem atbilstoši nedēļas tēmai un izvirzītajiem 

uzdevumiem. Izglītojamie zina un izprot mācību darbam izvirzītos uzdevumus, aktīvi līdzdarbojas un sadarbojas ar vienaudžiem un iestādes 

personālu. Izglītojamiem regulāri tiek nodrošināta izglītības iestādes resursu pieejamība, kurus viņi izmanto mācību procesā. Ir izveidota veiksmīga 

informācijas apmaiņa starp izglītojamiem, pedagogiem, vadību un ģimeni. Mācīšanās procesā izmantojamie mācību materiāli atbilst izglītojamo 

vecumam un spējām. Izglītības iestādē uzskaita un analizē izglītojamo kavējumus, vecāki sazinās ar grupu skolotājiem par izglītojamā kavējuma 

iemesliem. Izglītojamie un viņu vecāki ir informēti par dažādiem izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem. Vecāku stendos regulāri tiek 

izlikta informācija par aktualitātēm pirmsskolas izglītības iestādē. Vecāki regulāri iesaistās iestādes organizētajos pasākumos un sniedz 

nepieciešamo atbalstu. Pedagogi mācīšanas procesa kvalitātes nodrošināšanai izmanto video projektoru, digitālos mācību materiālus, skolotāju 

izveidotās PowerPoint prezentācijas, pašgatavotus materiālus. Vērojumi integrētajās rotaļnodarbībās liecina, ka mācīšanās process pirmsskolas 

izglītības iestādē kļūst jēgpilns, pedagogi mācīšanās procesā strādā uz rotaļnodarbībā sasniedzamo rezultātu. Rotaļnodarbībās tiek izmantoti dažādi 

pedagogu un izglītojamo sadarbības modeļi. Pedagogi rotaļnodarbībās izmanto diferencēto mācīšanos – vispirms darām kopā, pēc tam daļēji kopā, 

tad uzdevumu veic izglītojamais individuāli. Izmantojam atgriezenisko saiti darba beigās izglītojamie novērtē paveiktā darba rezultātu. Pedagogi 



 

ikdienā ar izglītojamiem strādā individuāli, atbilstoši viņu vēlmēm un vajadzībām. Iestāde organizē izstādes, sporta pasākumus, tematiskos, 

izzinošos un citus  ar mācību un audzināšanas procesu saistītus pasākumus. Pedagogi mācību programmas īstenošanā nodrošina mācību procesa 

saikni ar audzināšanas darbu, reālo dzīvi un aktualitātēm. Grupās tiek veikta pāreja uz kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. Grupās tiek 

iekārtota mācību vide centros, kuros izglītojamais jūtas droši, var brīvi kustēties un radoši darboties. 

Marta mēnesī tika pārtraukts mācību darbs klātienē dēļ COVID – 19. Iestādē tika nodrošināts mācību process dežūrgrupās un attālināti, atbilstoši 

Talsu novada Izglītības pārvaldes izdotajiem rīkojumiem, Ministru kabineta noteikumiem – “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” un iestādes noteiktajam grafikam. 

Stiprās puses, secinājumi:  

o Izglītojamiem regulāri tiek nodrošināta izglītības iestādes resursu pieejamība. 

o Ir izveidota veiksmīga informācijas apmaiņa starp izglītojamiem, pedagogiem, vadību un ģimeni. 

o Izmantojam atgriezenisko saiti darba beigās izglītojamie novērtē paveiktā darba rezultātu. 

o Tiek veikta  pāreja uz kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. 

o Tiek iekārtota mācību vide centros, kuros izglītojamais jūtas droši, var brīvi kustēties un radoši darboties. 

Turpmākā attīstība:  

o Pedagogiem sākot no pašiem mazākajiem ļaut „palīdzēt man to izdarīt pašam” ( M. Montesori) 

                     Vērtējums ļoti labi. 

 



 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa   

                Izglītības iestādē izglītojamo zināšanu, prasmju un attieksmju vērtēšana tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr.716, par valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem. 

                Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipi:  Mācību snieguma vērtēšanas pamatā ir novērojumi par bērna darbību vai darba 

galarezultātu. Vērtēšana ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa, kas bērnam un pedagogam nodrošina efektīvu atgriezenisko saiti, kuras mērķis 

ir uzlabot mācīšanos un mācīšanu. Pedagogs periodiski informē bērna vecākus vai bērna likumisko pārstāvi par saviem novērojumiem. 

              Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipi ir šādi: skaidrības princips – izglītojamiem ir zināmi un saprotami plānotie sasniedzamie 

rezultāti un viņa snieguma vērtēšanas kritēriji. Pedagogi izstrādā kritērijus, atbilstoši plānotajam sasniedzamajam rezultātam. Mācību snieguma 

vērtēšanai izmanto dažādus metodiskos vērtēšanas paņēmienus, piemēram - plānota sistemātiska novērošana, saruna, aptauja, vizualizēšana, 

eksperiments. Izglītojamā snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru raksturo regulāru, pamatotu un noteiktā secībā veidotu darbību kopums. 

Vērtēšanu pielāgo izglītojamā dažādajām mācīšanās vajadzībām. Mācību snieguma vērtēšanā, īpaši mācīšanās posma nobeigumā, tiek ņemta vērā 

individuālā mācību snieguma attīstība. Mācību snieguma vērtēšanas metodiskos paņēmienus un vērtēšanas kritērijus nosaka pedagogs, ievērojot 

attiecīgajā mācību jomā noteiktos plānotos sasniedzamos rezultātus un izglītības iestādē atbilstoši šajos noteikumos minētajiem pirmsskolas 

izglītības vērtēšanas pamatprincipiem izstrādāto bērna mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Pedagogi izglītojamam pauž mutiski kā viņš 

līdzdarbojas mācību procesā ko un kā paveic, kas izdodas kā to var redzēt, kas jādara tālāk , lai to paveiktu un ko nepieciešams pilnveidot. Tādejādi 

vērtēšana izglītojamam veido izpratni par savu mācīšanos. Pedagogi par vērtēšanu sarunājas ar visiem mācībās iesaistītajiem – ar izglītojamo, ar 

vecākiem un atbalsta personālu. Sarunās ar vecākiem pastāsta par izglītojamā ikdienas darbībām, sasniegumiem un procesu, tā tieši un netieši 

sekmējot vecāku līdzdalību PII īstenotajās norisēs. Pirmsskolas izglītības apguves nobeigumā pedagogs novērtē un apraksta, kādi ir izglītojamā 

https://likumi.lv/ta/id/250854-noteikumi-par-valsts-pirmsskolas-izglitibas-vadlinijam
https://likumi.lv/ta/id/250854-noteikumi-par-valsts-pirmsskolas-izglitibas-vadlinijam


 

sasniegumi. Sasnieguma aprakstu sniedz izglītojamā vecākiem, ar ieteikumu, ko nepieciešams darīt, lai paļīdzētu savam bērnam uzlabot 

sasniegumu.  

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

nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos, pozitīvs pedagoga vērtējums motivē izglītojamo mācību procesā.  

• Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par izglītojamā sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši 

plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus vai citus likumiskos pārstāvjus.  

• Izglītojamo vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota un analizēta informācija par izglītojamā sasniegumiem.   

• Vērtējot izglītojamo prasmes, pedagogi nosaka ne tikai izglītojamā sasniegumu atbilstību noteiktām prasībām, bet arī 

individuālo attīstības dinamiku. 

• Izvērtējot sasniegumus var spriest par izglītojamā attīstību kopumā, vajadzības gadījumā sniedzot individuālu palīdzību, vai 

piesaistot pedagoģiskā atbalsta personālu. 

• Vecāki tiek regulāri iepazīstināti ar izglītojamā sasniegumiem un to dinamiku. 

• Mācību procesa laikā notiek izglītojamo pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana. 

Stiprās puses, secinājumi: 

• Pozitīvs pedagoga vērtējums motivē izglītojamo mācību procesā. 

• Rakstiski informē viņa vecākus vai citus likumiskos pārstāvjus.  

• Mācību procesa laikā notiek izglītojamo pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana. 

Turpmākā attīstība:  



 

• Turpināt izvērtēt izglītojamā sasniegumus. 

                     Vērtējums ļoti labi. 

 

3.3. Joma: Atbalsts izglītojamiem  

3.3.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

Izglītības iestādē ir izstrādāti normatīvie akti, kuri regulē kārtību, kā tiek organizēti pasākumi izglītības iestādē vai ārpus tās. Ar drošības 

noteikumu prasībām regulāri tiek iepazīstināti iestādes darbinieki, izglītojamo vecāki un paši izglītojamie. Septembra pirmajā nedēļa tiek rīkoti 

drošības pasākumi, kuros tiek pārrunātas un izspēlētas dažādas problēmsituācijas. Izglītojamiem par drošību uz ceļa un ugunsdrošību stāsta ceļu 

policijas un ugunsdrošības pārstāvji. Iestādē ir noteikta kārtība kā tiek organizētas ekskursijas, pastaigas ārpus iestādes. Izbraucot no iestādes mācību 

ekskursijā ar rīkojumu tiek noteiktas atbildīgās personas, kurām uzdots saņemt vecāku vai aizbildņu parakstītas atļaujas par izbraukšanu no iestādes, sastādīt 

braucēju sarakstu, iepazīstināt ar drošības noteikumiem. Ir noteikta kārtība kā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas. Ir izstrādāta kārtība 

iestādes darbinieku un izglītojamo rīcībai, ja kādas personas rīcībā saskata draudus savai vai cita drošībai, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla 

vardarbība. Telpās ir izvietotas drošības prasībām atbilstošas norādes. Izglītības iestāde rūpējas par izglītojamo drošību teritorijā, telpās ir izvietotas 

drošības prasībām atbilstošas norādes, ir vārtiņi un iestādes durvis ir aprīkotas ar kodu, ir ugunsdrošības apziņošanas sistēma, tiek izmantoti 

apsardzes uzņēmuma pakalpojumi. Izglītojamie ir iepazīstināti ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā.  

Logopēds strādā ar izglītojamiem, kuriem ir valodas traucējumi, veic valodas korekcijas darbu, sadarbojas ar grupas skolotājām un 

izglītojamo vecākiem. Vadātājas vietniece izglītības jomā koordinē skolotāju darbu, apkopo un izvērtē informāciju par izglītības procesa 

organizāciju. Grupas skolotājas veic pedagoģiskos vērojumus, kur apraksta izglītojamo uzvedības grūtības. Skolotāji un skolotāju palīgi zina kā 



 

rīkoties, saskatot jebkādas vardarbības pazīmes izglītojamā uzvedībā, vai ievēro, ka bērns ir cietis no vardarbības. Iestādei ir sadarbība ar Talsu 

novada sociālo dienestu un bāriņtiesu. Iestādē tiek informēti vecāki, kuru bērniem ir nepieciešams saņemt atbalstu no pedagoģiski medicīniskās 

komisijas. Izglītojamie jūtas droši izglītības iestādes telpās un teritorijā. 

Stiprās puses, secinājumi: 

• Izglītojamie jūtas droši izglītības iestādes telpās un teritorijā. 

• Ar drošības noteikumu prasībām regulāri tiek iepazīstināti iestādes darbinieki, izglītojamo vecāki un paši izglītojamie. 

• Skolotāji un skolotāju palīgi zina kā rīkoties, saskatot jebkādas vardarbības pazīmes izglītojamā uzvedībā. 

• Logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir valodas traucējumi. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt izglītot un atbalstīt izglītojamos drošības jomā. 

                      Vērtējums ļoti labi 

3.3.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Izglītojamie jūtas droši izglītības iestādes telpās un apkārtnē. Iestādē tiek ievēroti  MK noteikumi, kontrolējošās institūcijas ir devušas 

pozitīvu novērtējumu. Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir informēts kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Izglītojamiem 

ir pieejami medmāsas pakalpojumi, kurai ir ierīkots kabinets. Medmāsa nodrošina pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu. Lai izglītojamiem 

veiktu profilaktisko aprūpi ģimenes ārsts un acu ārsts 1 reizi gadā brauc uz iestādi. Vajadzības gadījumā ir pieejams ģimenes ārsts. Iestādi regulāri 



 

kontrolē un sniedz atzinumus vairākas kontrolējošas institūcijas: Pārtikas un veterinārais dienests, Veselības inspekcija, Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests, Talsu novada Izglītības pārvalde. Visi pedagogi ir apguvuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Ir pieejamas psiholoģes 

Karīnas Spades konsultācijas gan vecākiem, gan izglītojamiem, gan personālam. 

Medicīnas māsa katru gadu informē iestādes personālu par grozījumiem MK noteikumos, Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības 

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

iestāžu izglītojamiem” un norādījumiem pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā. Izglītības iestādes personāls ir informēts, kā rīkoties traumu 

un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Iestādē popularizē veselīgu dzīvesveidu un organizē veselību veicinošus pasākumus. Piedalāmies programmā 

skolas auglis, kas nodrošina bērniem 3 reizes nedēļā saņemt uzturā svaigu augli. Iestādē ir sava virtuve, kas nodrošina ēdināšanas pakalpojumus 3 

reizes dienā. Virtuvē strādā profesionāli pavāri. Skolotājas grupās organizē praktiskas nodarbības veselīgas pārtikas lietošanā. Iestādē tiek 

organizētas dažādas veselību veicinošas fiziskas aktivitātes. Mācību saturā tiek iekļauti ar bērnu drošību saistīti jautājumi. 6 gadīgie izglītojamie 

tika iepazīstināti ar Džimbas drošības programmu. Personāls ir ieguvis zināšanas kursos bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Stiprās puses, secinājumi: 

• Izglītojamie jūtas droši izglītības iestādes telpās un teritorijā. 

• Medmāsa nodrošina pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu. 

• Tiek organizētas dažādas veselību veicinošas fiziskas aktivitātes 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt izglītot un atbalstīt izglītojamos drošības jomā. 



 

                       Vērtējums: Labi. 

3.3.3. Atbalsts personības veidošanā 

Viens no būtiskākajiem nosacījumiem personības veidošanā ir mikroklimats vidē, kurā uzturas izglītojamie. Iestādē tiek sekmēta pozitīva 

sadarbības vide, vienlīdzība un taisnīgums, uzmanīga attieksme un iecietība vienam pret otru. Iestāde sekmē labas, uz savstarpēju cieņu, 

uzticēšanos un izpalīdzību balstītas attiecības starp vadību, pedagogiem, izglītojamajiem un iestādes darbiniekiem. Attieksme pret iestādes 

apmeklētājiem ir laipna un korekta. Mācību gada sākumā, uzsākot apmeklējumu, liela uzmanība tiek veltīta adaptācijas periodam. Pedagogi apkopo 

informāciju par audzēkņu attīstības vērojumu, sniedzot pamatotu pārskatu administrācijai un iestādes atbalsta personālam. Personāls ir politiski 

neitrāls un savā darbā ievēro pedagoģijas profesionālas ētikas, cilvēktiesību un humānisma principus. Izglītojamiem, neatkarīgi no dzimuma, 

nacionālās un reliģiskās piederības, tiek veicināta vienlīdzības izjūta. Iestādē respektē katra izglītojamā un darbinieka tiesības, viedokli un 

vajadzības.  

Audzināšanas darbs tiek plānots atbilstoši noteiktajiem mācību gada galvenajiem pedagoģiskā darba uzdevumiem. Grupu skolotājas 

audzināšanas darbu veic sadarbojoties ar mūzikas skolotājām, sporta skolotāju, atbalsta personālu. Audzināšanas darbs notiek sadarbojoties ar 

izglītojamo vecākiem, kuri iesaistās projektos, pasākumos. Iestādes tradīcijas ir valsts svētku atzīmēšana, kad ar izglītojamiem tiek aktualizēti un 

iepazīti valsts simboli un pārrunāts valsts simbolu nozīmīgums, cieņpilnas attieksmes izrādīšana un izpratne par Latvijas valsti, latviešu valodu, 

kultūru, Latvijas vēsturi. Audzināšanas procesā izglītojamiem tiek veidota piederības izjūta savai izglītības iestādei, pilsētai un  novadam.  

Audzināšanas darbs tiek veikts organizējot un piedaloties dažādos iestādes rīkotajos pasākumos. Gatavojoties pasākumiem izglītojamie apgūst 

sadarbības, līdzdarbības prasmes un māku uzstāties. Pasākumi ir kļuvuši par tradīcijām:  

Gadskārtu ieražu svētki - Miķeļi; Mārtiņi; Ziemassvētki; Meteņi, Māras diena, Lieldienas 



 

Pasākumi – muzikāli tematiskie  rīti, veselības dienas, pasaku rīti, jautrie brīži, Latvijas dzimšanas diena, sveču diena, draudzības 

diena, Izlaidums - 6 gadīgo gr. 

Sporta pasākumi – sporta svētki, sporta izpriecas, sporta pasākums Meteņos, garās pastaigas. 

Citi pasākumi - koncerts vai teātra izrāde, ciemošanās pie Strazdes rūķiem un Valdemārpils vidusskolu. 

Izglītības iestādē ikdienu veic izglītojamo audzināšanas pasākumus, atbalsta pozitīvu uzvedību, veicina iesaistīšanos iekšējās 

kārtības noteikumu ievērošanā. Audzināšanas darbs tiek plānots un ieraksti atspoguļoti audzinātāju dienasgrāmatās. Veicinām izglītojamo 

dalību iestādē  un ārpus iestādes - izstādēs, sporta dienās un muzicēšanas pasākumos. 

Stiprās puses, secinājumi: 

• Audzināšanas darbs tiek plānots. 

• Audzināšanas darbs notiek sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem. 

• Ir iedibinātas stipras tradīcijas. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt darbu audzināšanas pasākumu plānošanā.  

                     Vērtējums Labi. 

 



 

3.3.4. Atbalsts karjeras izglītībā  

Pirmsskolas izglītības iestādē, saskaņā ar audzināšanas plānu, izglītojamo karjeras izglītībā tiek izmantotas daudzpusīgas rotaļnodarbības, 

pārgājieni, mācību ekskursijas. Grupās ir  galda spēles, kurās ir jāatpazīst un jānosauc profesijas, kā arī jāprot sameklēt darba rīki vai instrumenti, 

kas nepieciešami šai profesijai. Rotaļnodarbībās vispirms izglītojamie tiek iepazīstināti ar tām profesijām, kuras ir pirmsskolas iestādē - 

pirmsskolas skolotāja, mūzikas skolotājs, skolotāja palīgs, vadītājs, vadītāja vietnieks, medmāsa, logopēds, veļas mazgātājs, saimniecības pārzinis, 

pavārs, sētnieks un strādnieks. Izglītojamie labprāt piedalās dažādu profesiju izpētē, tiek aicināti pastāstīt par savu vecāku profesiju. Izglītojamie 

zīmē un izzina profesiju pienākumus. Lai izzinātu profesijas, tiek iesaistīti izglītojamo vecāki, kuri pastāsta par savu darbu. Izglītojamie kopā ar 

pedagogiem, sākot ar vecāko grupu dodas plānveidīgos mācību ekskursijās uz dažādām iestādēm pilsētā. Iestādes metodiskajā kabinetā ikviens 

skolotājs var saņemt plašu metodisko materiālu ar ieteicamajām profesijām, piemērotu izglītojamo vecumam. 5 un  6 gadīgajiem bērniem 

Valdemārpils bērnu bibliotēkā tiek organizētas karjeras dienas. Skolotāji izmanto dažādas mācību metodes mācību darba diferenciācijai, lai mācību 

procesu pielāgotu izglītojamo vajadzībām, spējām un interesēm. Karjeras izglītība ir integrēta arī izglītojamo brīvajā laikā dažādos pasākumos. 

Stiprās puses, secinājumi: 

• Izglītojamie daudzpusīgi tiek iepazīstināti ar profesijām 

• Sadarbība ar izglītojamo vecākiem. 

• Izglītojamie labprāt piedalās dažādu profesiju izpētē. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt profesiju izpēti iesaistot sabiedrības pārstāvjus.  



 

                     Vērtējums Labi. 

3.3.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  

Katrā viena vecumposmā grupā novērojama nevienmērīga un dažāda izglītojamo attīstība un gatavība mācību darbībai. Uzsākot mācību 

gadu, grupas skolotāji veic sākotnējo vērojumu, izvērtējot izglītojamo spēju līmeni. Mācību gada sākumā 3 gadīgo grupā skolotājas veic testu, kā 

rakstāmrīks ieguļas plaukstas pirkstos. Testa laikā tiek noskaidrots un izstrādāts plans, kā trenēt trenēt delnas muskulatūru, plaukstas, pirkstus, lai 

veicinātu pareizu rakstāmpiederuma satvērienu. 4 gadīgo grupa tiek veikts tests, cik stipri izglītojamais piespiež rakstāmrīku. Labošanas darbs 

notiek sadarbojoties ar vecākiem. Izglītojamiem ar atšķirīgu spēju līmeni - gan talantīgiem audzēkņiem, gan audzēkņiem ar mācīšanās grūtībām, 

vai nepieciešamo uzvedības korekciju, tiek noteikta gan atbilstošākā darba organizācijas forma, gan izmantojamie līdzekļi un materiāli, ievērota 

tolerance pret uzdevuma veikšanai atvēlēto laiku. Savukārt skolotājs logopēds katrā pirmsskolas grupā izvērtē valodas un runas attīstību, nosakot 

specifiskos traucējumus un komplektē audzēkņu apmeklējumu tālākam korekcijas darbam, par ko tiek informēti arī audzēkņu vecāki. Ievērojot 

prioritāti darbam ar obligātā izglītības vecuma bērniem. Logopēds mācību gada sākumā sniedz informāciju par valodas attīstības izpēti katram 

bērnam, saskaņo nodarbību laikus, vadoties pēc grupas nodarbību grafika, informē par novērstajiem skaņu izrunas traucējumiem, par apgūto skaņu 

automatizēšanu, pēc nepieciešamības, piedalās individuālā izglītības plāna izstrādnē vispārējās pirmsskolas izglītības programmas apguvei. Iestādē 

ir radīta iespēja integrētās rotaļu nodarbībās pakāpeniski apgūt nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas, lai izglītojamos sagatavotu skolas 

gaitu uzsākšanai. Integrētās rotaļnodarbības un rotaļnodarbības pedagogi veido tā, lai izglītojamie varētu iekļauties mācību procesā. Ja kādam 

izglītojamajam izvirzītie uzdevumi ir nepaveicami, viņam palīdz skolotāja palīgs. Ja izglītojamais ir kavējis pirmsskolas izglītības iestādi, skolotāja 

plāno individuālu darbu, lai palīdzētu viņam iekļauties mācību un rotaļu vidē. Pirmsskolas izglītošanās process ir demokrātiskas un draudzīgs 

izglītojamam, jo tas paredz izglītošanos visas dienas garumā, līdz ar to pedagogs var plānot ar izglītojamo strādāt brīvā formātā, izglītojamam 



 

piemērotā laikā un līmenī. Skolotāji izmanto dažādas mācību metodes mācību darba diferenciācijai, lai mācību procesu pielāgotu izglītojamo 

vajadzībām, spējām un interesēm.. 

Stiprās puses, secinājumi: 

• Izmanto dažādas mācību metodes mācību darba diferenciācijai. 

• Skolotājs logopēds katrā grupā izvērtē valodas un runas attīstību, nosakot specifiskos traucējumus un komplektē audzēkņu 

apmeklējumu tālākam korekcijas darbam, par ko tiek informēti arī audzēkņu vecāki. 

• Skolotāja palīgs iesaistās mācību procesā  

• Mācīšana dienas garumā nodrošina diferencētu un individuālu darbu. 

Turpmākā attīstība:  

• Vairāk informācijas par kompetenču pieeju izglītībā. 

                     Vērtējums Ļoti labi. 

3.3.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

Uzsākot apmeklēt iestādi (1 - 2 gadi), adaptācijas grupas skolotājas rīko izglītojamo vecāku sapulci, kurā iepazīstina ar pielāgošanos jaunām 

situācijām, prasībām un noteiktiem apstākļiem. Skolotājas izstrādā konkrētus pasākuma uzdevumus: piedāvā iespēju vecākiem iepazīties ar 

skolotājām un skolotāja palīgu, veido izpratni par dienas ritmu, lietu vidi, par lietām, kas nepieciešams sagādāt bēram, iegūt informāciju par 

vecākiem un bērnu, pastāstīt  par ēdināšanas pakalpojumu, pastāstīt par galda kultūru un vēlamajām iemaņām.  Kā prioritāti izvirzām – veiksmīga 



 

bērna adaptācija sākas ar savlaicīgu komunikāciju ar bērna vecākiem. Lai atvieglotu emocionālu satraukumu un kliedētu neziņu par norisēm 

iestādē, gada sākumā jaunajiem bērniem tiek piedāvāta iespēja iestādi apmeklēt kopā ar vecākiem. Vecāki parakstās par iepazīšanos ar Iekšējās 

kārtības noteikumiem, par izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtību iestāde, par informācijas apriti, ja izglītojamais neapmeklē 

iestādi, rīcību infekcijas slimību gadījumos. Iestāde noslēdz līgumu par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, izglītojamā vecāki, savukārt par 

apmaksas veikšanu. Par izglītojamo attēlu izmantošanu Sadarbībai ar izglītojamā ģimeni pirmsskolas izglītības iestādē tiek izmantotas šādas 

sadarbības formas: grupu vecāku sapulces, individuālas tikšanās - sarunas ar vecākiem (ieraksti skolotāju dienasgrāmatā), atvērto durvju dienas 

vecākiem un dažādi pasākumi. Iestāde informē vecākus par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem. Divas vai vairāk reizes mācību 

gadā (pēc vajadzības) tiek organizētas grupu vecāku sapulces. Sapulcēs vecāki saņem informāciju par iestādes darbu, plānotajiem pasākumiem, 

un pateicības par vecāku atsaucību. Vecāku sapulces tiek dokumentētas sapulču protokolos. Problēmu situācijās tiek iesaistīti sociālie darbinieku 

un bāriņtiesa. Vecākiem ir pieejamas konsultācijas pie logopēda un iestādes vadītājas. Iestāde sadarbojas ar izglītojamā ģimeni gadījumos, kad ir 

nepieciešams individuāls atbalsts. Vecāki regulāri tiek informēti par izglītības iestādes darbību, sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. 

Vecāku izteiktos priekšlikumus aptauja Edurio platformā  analizējam un ņemam vērā. Vecākiem tiek sniegta informācija par izglītojamā 

sasniegumiem, uzvedību un attieksmi. Gada sākumā vecāki tiek informēti par aktualitātēm jaunajā mācību gadā. Grupās tiek organizēti  pasākumi 

izglītojamiem, vecākiem un vecvecākiem. Vecāki un vecvecāki atsaucīgi stāsta par saviem hobijiem, profesijām, talantiem, dalās dažādu prasmju 

pieredzē. Par tradīciju ir kļuvuši kopīgie Ziemassvētku pasākumi, Ģimenes dienas pasākumi, izlaidums. Iestādes pedagogi pirms katras mācību 

ekskursijas vecākus rakstiski informē par ekskursijas norisi, laiku, saziņas iespējām un drošības noteikumiem. Vecāki ar savu parakstu apliecina, 

ka iepazinušies ar šo informāciju.  

Stiprās puses, secinājumi: 

• Izveidojusies laba sadarbība ar vecākiem. 



 

• Vecākiem  sniegta informācija ir savlaicīga un kvalitatīva. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt veiksmīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem. 

• Vērst uzmanību uz vecāku ieteikumiem. 

                     Vērtējums Ļoti labi. 

3.4. Joma: Iestādes vide  

3.4.1. Mikroklimats  

Izglītības iestāde plāno darbus iestādes tēla veidošanai. Kopj esošās tradīcijas un cenšas ieviest jaunas. Ievēro  vienlīdzīgas attieksmes 

principu neatkarīgi no dzimuma, etniskās vai nacionālās izcelsmes, vecuma reliģiskās piederības un stāvokļa sabiedrībā. Personāls un izglītojamie 

savstarpēji sadarbojas, attiecībās valda savstarpēja cieņa. Iestādē analizē pārkāpumus, izvēlas risinājumu to novēršanai. Jaunajiem  izglītojamiem, 

viņu vecākiem  tiek sniegts atbalsts iekļaujoties izglītības iestādes dzīvē. Iestāde nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Liela uzmanība iestādē tiek pievērsta izglītojamo patriotiskai audzināšanai, jo viens no galvenajiem 

mācību uzdevumiem ir veicināt patriotisma, kultūridentitātes un valstiskās apziņas veidošanos. Personāls ievēro politisko neitralitāti un ir lojāls 

Latvijas valstij. Iestādes personāls ir laipns un korekts, un ar savu rīcību nediskreditē iestādi un valsti. Attieksmē pret iestādes apmeklētājiem 

personāls ir laipns un korekts. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām iestādē ir izstrādāti un pieņemti iekšējās kārtības noteikumi. Iekšējās kārtības 

noteikumi paredz noteiktu atbildību un rīcību pārkāpumu gadījumā. Ir izstrādāti noteikumi par nepiederošu personu atrašanos iestādē. 

Stiprās puses, secinājumi: 



 

• Tiek sniegts atbalsts izglītojamo vecākiem. 

• Tiek audzināta piederība savai dzīvesvietai un valstij. 

Turpmākā attīstība:  

• Pedagoģiskās saskarsmes izvērtēšana un pilnveidošana.  

                     Vērtējums Ļoti labi. 

3.4.2.Fiziskā vide un vides pieejamība 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulstariņš” ēka atrodas Jaunā ielā 1a, Valdemārpils, Talsus novadā, LV – 3260. Iestādes telpas ir 

atbilstošas licencētās izglītības programmu realizēšanai. Grupu telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu iekārtojums un 

inventārs atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. Ņemot vērā iestādes telpu specifiku, katrai grupai ir sava garderobe, rotaļu telpa, 

guļamistaba, tualetes telpa, virtuves telpa. Grupu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām, telpās ir optimāla temperatūra, telpas tiek 

regulāri vēdinātas un uzkoptas. Telpu apgaismojums ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām. Telpu krāsojums ir gaišās, saulainās krāsās, kas veicina 

izglītojamo labsajūtu. Izglītības iestādes sanitārās telpas ir atbilstošas sanitāri higiēnisko normu prasībām. Iestādē ir medmāsas kabinets, 

metodiskais kabinets, logopēda kabinets, vadītāja kabinets, saimniecības pārziņa kabinets. Iestādē ir atbilstoši aprīkota virtuve. Kontroles 

institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir pieejami. Izglītības iestāde ir saņēmusi Veselības inspekcijas pozitīvu 

aktu par telpu atbilstību sanitāri higiēniskajām prasībām. Atzinumi iestādes darbības turpināšanai. 

Izglītības programmas īstenošanas vietas adrese Atzinums Izsniegšanas datums Jaunā iela 1a, Valdemārpils, Talsu novads, LV 3260 



 

Izglītojamie kopā ar skolotājām regulāri piedalās iestādes telpu noformēšanā, tīrības un kārtības uzturēšanā. Izglītības iestādē pakāpeniski 

budžeta ietvaros tiek veikti telpu remonti. 2014.gada  KPFI  projekta ietvaros tika siltināta iestāde. Vasarā  renovēja 2 tualetes, iepirktas jaunas 

mēbeles, gultas, matrači. Iestādē interneta pieslēgums, Wi-Fi nodrošinājums, katrā grupā portatīvais dators. Izglītības iestāde ir nožogota, katrai 

grupai ir savs āra laukums ar slēgtu nojumi un konstrukcijām izglītojamo fiziskajām aktivitātēm. Āra teritorija ir apgaismota, lai izglītojamie varētu 

veikt āra pastaigas un rotaļas diennakts tumšajā periodā. Katru pavasari tiek atjaunoti puķu un zaļo augu stādījumi. 

Stiprās puses, secinājumi: 

• Iestādes vide ir sakopta, piemērota pirmsskolas vecuma bērnu attīstībai. 

• Vide tiek regulāri pilnveidota. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt telpu remontu 

• Turpināt rotaļu laukumu labiekārtošanu.  

        Vērtējums Labi. 

3.5. Joma: Iestādes resursi  

3.5.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

Pirmsskolas izglītības iestādē ir 7 grupu telpas, iestādē ir visi nepieciešamie kabineti speciālistiem, metodiskais kabinets, uz vietas iestādē 

tiek mazgāta veļa, tā ir aprīkota ar nepieciešamajām iekārtām. Iestādē ir visas nepieciešamās iekārtas un materiāltehniskie resursi licencētās 



 

izglītības programmas realizēšanai. Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, izglītojamo augumam. Pedagogi savā darbā var 

izmantot portatīvo datoru (katrā grupā), projektoru, skeneri, laminētāju, printerus, kopētāju, CD un DVD ierakstus no iestādes metodiskā kabineta. 

Pakāpeniski tiek mainītas mēbeles grupu telpās. Zālē pievienots projektors, kuru pedagogi arvien biežāk izmanto savās integrētās rotaļnodarbībās. 

Visi materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Atbildīgās personas iestādē veic materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē 

bojājumus, novērš tos. Materiāltehnisko resursu un iekārtu izmantojums ir efektīvs, racionāls. Izglītības iestādē atrodas metodiskais kabinets, kurā 

uzkrātos materiālus pedagogi izmanto integrēto rotaļnodarbību un audzināšanas momentu nodrošināšanai. Kabinets nodrošina pedagogus ar 

informācijas pieejamību. Metodiskajā kabinetā pedagogiem pieejami jaunākie preses izdevumi, mācību literatūra, daiļliteratūra, uzziņu literatūra, 

enciklopēdijas, vārdnīcas un metodiskā literatūra, kas regulāri un plānveidīgi tiek atjaunota. 

Stiprās puses, secinājumi: 

• Iestādē piešķirtie finanšu resursi tiek izlietoti mērķtiecīgi un racionāli. 

• Visās grupās portatīvie datori. 

Turpmākā attīstība:  

• Mērķtiecīgs jaunāko informācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

• Pārnēsājams projektors, kuru izmatot tieši grupu telpās. 

                         Vērtējums:  Labi. 

 



 

3.5.2. Personālresursi  

Pirmsskolā strādā 17 pedagoģiskie darbinieki, no tiem  

o Pedagogi, kuri ieguvuši bakalaura grādu pedagoģijā – 13; 

o Pedagogi, kuri ieguvuši maģistra grādu – 1; 

o Pedagogi, kuri ieguvuši 1. līmeņa augstāko pedagoģisko izglītību - 4; 

o Pedagogi, kuri iegūst augstāko pedagoģisko izglītību – 0; 

 Pamatdarbā strādājošie pedagogi ir ieguvuši profesionālās darbības kvalitātes pakāpes:  

o 3. pakāpe – 9 pedagogi. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir nokomplektēts izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls, sekmīgi darbojas atbalsta 

personāls un tehniskie darbinieki. Izglītības iestādes pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Iestādē 

strādā radoši, profesionāli pedagogi, kas regulāri pilnveido savu profesionālo kompetenci. Vadība atbalsta pedagogu dalību profesionālās 

meistarības paaugstināšanā un prasmju un iemaņu attīstīšanā. Izglītības iestādē tiek organizētas metodisko darbu skates, labās prakses pieredzes 

apmaiņas starp kolēģiem.  Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām un izglītības iestādes attīstības plānā 

noteiktajām prioritātēm. Iestādē uz visām vakantajām pedagogu amata vietām rīko konkursu, tas ļauj izvērtēt pedagogus un atlasīt spējīgākos. 

Darbiniekiem ir izsniegti amatu apraksti un viņi zina savus pienākumus un tiesības. Tehniskajiem darbiniekiem tiek rīkotas sapulces, kurās tiek 

pārrunāti dažādi aktuāli jautējumi. 

 



 

Stiprās puses, secinājumi: 

• Iestādē ir kompetents pedagogu, atbalsta un tehniskais personāls. 

• Regulāri notiek pedagogu profesionālās kompetences pilnveide. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt pedagogu profesionālo izaugsmi.  

• Turpināt organizēt kvalifikācijas celšanas kursus iestādē. 

                         Vērtējums Ļoti labi. 

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

3.6.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Iestādes pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta. Iestādē ir darba plāns kartējam mācību gadam, tas tiek pilnveidots un aktualizēts. Darbs tiek 

analizēts sadarbojoties administrācijai, pedagogiem, atbalsta personālam. Katra mācību gada beigās pedagoģiskais personāls iesniedz sava 

pedagoģiskā darba pašvērtējumu. Individuālajās sarunās un EDURIO platformā ar pedagogiem un tehnisko personālu tiek saņemta informācija 

par iestādes darbu, ieteikumi iestādes darba procesa uzlabošanai. Iegūtā informācija tiek apkopota un izvērtēta. Iestādes administrācija vērtēšanā 

iegūto informāciju izmanto, lai apzinātu iestādes darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus. Jaunā mācību gada pedagoģiskajā sēdē tiek 

izvirzīts mērķis un uzdevumi, apstiprināts pasākumu plāns jaunajam mācību gadam. Iestādes pedagoģiskais process veidots uz pedagoģiskajā sēdē 

pieņemtajiem lēmumiem. Gada plāns tiek koriģēts atbilstoši situācijai. 



 

Stiprās puses, secinājumi: 

• Pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta. 

• Mācību gada beigās pedagoģiskais personāls iesniedz sava pedagoģiskā darba pašvērtējumu. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt uzlabot darbu iestādes darba pašvērtēšanā un attīstības plānošanā. 

 

                         Vērtējums Ļoti labi. 

3.6.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Iestādē ir tās darbību reglamentējošie dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. Visam iestādes personālam ir izstrādāti atbilstoši 

amatu apraksti, kuros ir noteikti viņu pienākumi un tiesības. Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti 

atbilstoši lietu nomenklatūrai. Kolektīvs tiek informēts par spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un Talsu novada pašvaldības domes 

rīkojumiem. Vecākiem ir piejama informācija kā sazināties ar iestādes vadību, atbalsta un grupas personālu, ir noteikti apmeklētāju pieņemšanas 

laiki. Iestādes vadītājs plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Izglītības iestādes personālam 

un izglītojamiem ir iespējas brīvi sarunāties ar iestādes vadību. Iestādes vadība nodrošina informācijas apmaiņu ar personālu, par ieņemtajiem 

lēmumiem un to izpildi. Pilda uzticētos pienākumus, sadarbojās savā starpā  ar personālu izglītojamiem un viņu vecākiem. Iestādes vadība atbalsta 

jaunas idejas un iniciatīvas pārejai uz jauno izglītības modeli. Iestādē darbojas pedagoģiskā padome, kurā pedagogi kopīgi analizē ar mācību 

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



 

Stiprās puses, secinājumi: 

• Efektīva iestādes darba organizācija un vadība.  

• Iespējas brīvi sarunāties ar iestādes vadību. 

Turpmākā attīstība:  

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

                         Vērtējums Labi. 

3.6.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  

Izglītības iestāde ir atvērta sabiedrībai, mērķtiecīgi īsteno sadarbību ar pašvaldības, valsts un citām institūcijām. Iestādei ir laba sadarbība 

ar Talsu novada pašvaldību un tās institūcijām. Iestāde sadarbojās arī ar valsts policiju, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valdemārpils 

vidussklu, Valdemārpils bēnu bibliotēku, Valdemārpils mūzikas un mākslas skolu. Pavasarī izglītojamie dodas mācību ekskursijā uz Valdemārpils 

mākslas un mūzikas skolu, lai iepazītos ar tās darbību. Pārstāvji no valsts policijas un valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta,   tiekas ar bērniem, 

demonstrē videafilmas, skaidro cēļu satiksmes un ugunsdrošības noteikumus, māca kā pasargāt sevi un citus dažādās dzīvas situācijās. Vidusskolas 

skolotāji pavasarī ciemojas iestādē pie 6 gadīgajiem bērniem, un aicina bērnus ekskursija uz skolu, lai iepazītos ar skolas vidi.. Vieksmīga sadarbība 

izveidojusies ar Valdemārpils bērnu biblioteku. Katru mēnesi tiek rīkoti pasaku un tematiskie rīti, iepazīšanās ar jaunākajām grāmatām, latviešu 

tautas folkloru un  tradīcijām. Iestādes vadība profesionāli un kvalitatīvi pilda savus pienākumus. 

Stiprās puses, secinājumi: 



 

• Iestāde ir atvērta sabiedrībai, valsts un pašvaldības institūcijām.  

• Iestāde sadarbojās arī ar valsts policiju, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. 

Turpmākā attīstība:  

• Paplašināt sadarbību ar citām institūcijām. 

                         Vērtējums Ļoti labi. 

4. Pašvērtējuma kopsavilkums 

 

N.p.k. 

Iestādes sasniegums kvalitātes rādītājos visu 

jomu atbilstošajos kritērijos 

Vērtējuma līmenis 

3.1. Mācību saturs - īstenotās izglītības programmas  

3.1.4. Mācību saturs Ļoti labi 

3.2. Mācīšana un mācīšanās  

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte Ļoti labi. 

3.2.2. Mācīšanas kvalitāte Ļoti labi. 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Ļoti labi. 

3.3. Atbalsts izglītojamiem  

3.3.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 

atbalsts. 

Ļoti labi 



 

3.3.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba 

aizsardzība) 

Labi 

3.3.3. Atbalsts personības veidošanā Labi 

3.3.4. Atbalsts karjeras izglītībā Labi 

3.3.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Ļoti labi. 

3.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Ļoti labi. 

3.5. Iestādes vide  

3.5.1. Mikroklimats Ļoti labi. 

3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība Labi 

3.5. Iestādes resursi  

3.5.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Ļoti labi 

3.5.2. Personālresursi  Ļoti labi. 

3.6. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

3.6.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Labi 

3.6.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Labi 

3.6.3 Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 

 



 

5. Turpmākā attīstība 

Iestādes darbības pamatjoma Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs Kompetencēs balstīta pirmsskolas izglītības satura ieviešana 

Mācīšana un mācīšanās o Pedagogiem turpināt izzināt dažādas metodes un darba formas. 

o Veicināt komandas darbu iestādē. 

o Rast iespēju izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas. Pedagogiem sākot 

no pašiem mazākajiem ļaut „palīdzēt man to izdarīt pašam” ( M. Montesori) 

o Turpināt izvērtēt izglītojamā sasniegumus. 

 

Atbalsts izglītojamiem o Turpināt izglītot un atbalstīt izglītojamos drošības jomā. 

Iestādes vide o Pedagoģiskās saskarsmes izvērtēšana un pilnveidošana.  

Iestādes resursi o Mērķtiecīgs jaunāko informācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

o  Visās pirmsskolas grupās uzstādīt datorus  

o Turpināt pedagogu profesionālo izaugsmi. 

o Turpināt organizēt kvalifikācijas celšanas kursus iestādē  

Iestādes darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

o Turpināt uzlabot darbu iestādes darba pašvērtēšanā un attīstības plānošanā. 

o Veicināt un organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu vecāku vēlmes, iestādes darba plānošanā.  

o Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmuma realizāciju . 

o Paplašināt sadarbību ar citām institūcijām. 

 



 

Pašvērtējums apspriests pirmsskolas izglītības iestādes “Saulstariņš” pedagoģiskās padomes sēdē. 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulstariņš” vadītāja:                                                                                                 L. Blaua 

01.09.2020. 

 

 

 

 

 


