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1. Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipars” vispārīgais 

raksturojums 

1.1.Atrašanās vieta  

Pastende atrodas Talsu novadā, 5 km no Talsiem. Pastende ir novada lielākā – Ģibuļu – pagasta centrs. 

Pastendē var nokļūt pa autoceļu, kas savieno Talsu pilsētu ar ceļu Rīga – Ventspils (A10). Pastende 

izvietojusies Stendes upes krastā. Pirmsskolas izglītības iestāde “Ķipars” atrodas Pastendes centrā, 

Ozolu ielā 2, kas pie iestādes veido pagriezienu uz Pastendes pamatskolu. Iela apzīmēta ar gājēju 

pārejām. Uz Ozolu ielas, netālu no PII “Ķipars” ir izveidoti divi ātruma ierobežojošie vaļņi, lai 

maksimāli nodrošinātu izglītojamo drošību. Iestādes teritorija ir nožogota. Iestādes teritorijai ir trīs 

gājēju vārtiņi, vieni vārti paredzēti apkalpojošam transportam.  

Iestādes dibinātājs: Talsu novada pašvaldība 

Juridiskā adrese: Kareivju iela 7, Talsi,  Talsu novads, LV-3201 

1.2.Sociālā vide  

Pastendes pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē izglītojamie no sociālās vides, kuru nevar raksturot 

viennozīmīgi. Izglītojamo vecāku materiālo nodrošinājumu ietekmē Ģibuļu pagasta vietējā 

infrastruktūra, vecāku darba vietas Talsu pilsētā. Lielākā daļa izglītojamo vecāki strādā pagasta teritorijā 

un Talsos.  

Talsu novada pašvaldība nodrošina dažādus atbalsta pasākumus trūcīgajām, maznodrošinātajām un 

sociālā riska ģimenēm. Tiek piešķirti sociālās palīdzības pabalsti izglītojamo ar invaliditāti, daudzbērnu 

ģimenēm, obligātās 5-6 gadīgo apmācības otrā mācību gada izglītojamajiem ēdināšanas izdevumu 

segšanai pilnā apmērā. Pirmsskolas vecuma izglītojamo nogādāšanai izglītības iestādē pašvaldība 

nodrošina transporta pakalpojumus. Iestādei ir izveidojusies laba sadarbība ar Pastendes kultūras namu. 

1.3.Iestādes vēsture  

Pastendes PII “Ķipars” ēka ir astoņdesmito gadu tipveida celtne, celta 280 bērnu vietām, ar 12 grupām. 

Iestāde atrodas Talsu novada domes pakļautībā. Bērnudārza ēka uzcelta un nodota ekspluatācijā 1981.g. 

1. aprīlī. Sākumā tika atvērtas 12 grupas 240 bērniem, no kuriem lielākā daļa bija ēkas cēlēja kolhoza 

“Draudzība” kolhoznieku bērni. 

 Mainoties demogrāfiskai situācijai, Ģibuļu pagastā samazinās bērnu skaits un deviņdesmito gadu 

sākumā slēdz 7 grupas. Turpmākajos gados darbojas 5 grupas. Bērnudārza telpas tika izīrētas Ģibuļu 

pagasta feldšeru punktam un privātajiem uzņēmējiem veikala ierīkošanai.  
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Pastendes PII īsteno LR vispārējo pirmsskolas izglītības programmu.  

Pamatojoties uz 01.06.1999. Izglītības likuma 26. panta 1. punktu un Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 03.11.1999. noteikumiem Nr. 367, 2000.g. 4. aprīlī Ģibuļu pagasta  padome nolemj nomainīt 

nosaukumu “Ģibuļu pagasta bērnudārzs” uz nosaukumu Pastendes pirmsskolas izglītības iestāde 

“Ķipars”. Pirmsskolas izglītības iestāde tiek reģistrēta Izglītības ministrijā 2009.gada 12. decembrī, ar 

reģistra numuru 4101901640.  

2008. gadā iestādē tiek atvērta 1 jauna grupa. 2017.gadā pirmsskolas izglītības iestādē atvērta vēl viena 

grupa.  

2019. gadā pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 7 grupas. Iestāde nodrošina tautas deju apguvi visiem 

izglītojamajiem no 4 gadu vecuma. Darbojas bērnu vokālais ansamblis, drāmas pulciņš un bērnu 

orķestris. 

1.4.Iestādes vide  

2008./2009. gadā pirmsskolas izglītības iestāde tiek nosiltināta. Kopš 2012.gada Talsu novada dome 

budžetā paredz līdzekļus, lai sakoptu un izremontētu pirmsskolas izglītības iestādes telpas.  

Deviņdesmito gadu beigās iestādē tika izremontēta vienas grupas telpa, kur ierīkota sporta zālīte.  

2011.gada 29. septembrī projektā “Nāk draugi izkrāsot bērnību” ar vecāku atbalstu tika izremontētas 

vienas grupas telpas.  

2016./2017. mācību gadā iestādē tika veikta virtuves renovācija un iegādātas jaunas virtuves iekārtas. 

Šajā mācību gadā kā pilotprojekts tiek apvienota ēdināšana ar Pastendes pamatskolu.  

2016. gadā iestādes teritorijā tiek atklāta viena jauna nojume grupas laukumā. 2017. gadā tiek renovēta 

viena no iestādes telpām jaunas grupas atvēršanai un sakārtota zibens aizsardzības sistēma. 

 2018. gadā tiek atjaunoti trīs ieejas vārti iestādes teritorijā un uzcelta vēl viena nojume. Šajā gadā ar 

vecāku atbalstu tiek labiekārtoti divi grupu rotaļu laukumi. 

2019. gadā iestādes teritorijā izveidots bērnu aktivitāšu centrs un ar Ģibuļu pagasta pārvaldes atbalstu 

kalniņš, ko ziemas periodā izmantot ziemas prieku baudīšanai. 

2020. gadā ir uzsākta betona plākšņu nomaiņa celiņiem un kāpņu pārbūve iestādes teritorijā. 

 1.5.Īstenotā izglītības programma 

Kopš 2011. gada 14.janvāra Talsu novada pašvaldības Pastendes PII “Ķipars” īsteno pirmsskolas 

izglītības programmu, kods 01011111. 

 

1.6.Izglītojamo skaits 

Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības programmā 2019.gada 1. septembrī  ir 128.  
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1.7.Pedagogu kvantitatīvais un kvalitatīvais skaits 

Iestādes pedagoģiskā personāla sastāvā 2019./2020. mācību gadā (dati uz 01.09.2019.) ir 20 

pedagoģiskie darbinieki (tai skaitā 14 pirmsskolas izglītības skolotāji, divas pirmsskolas izglītības 

mūzikas skolotājas un pirmsskolas izglītības sporta skolotājs (1 slodze)) un 17 tehniskie darbinieki.  

Iestādes atbalsta personāls ir pirmsskolas medmāsa (1 slodze) un skolotāja-logopēde (1 slodze).  

Iestādes vadību nodrošina vadītāja, vadītājas vietniece mācību un audzināšanas darbā (1 slodze), 

saimniecības daļas vadītāja (1 slodze).  

Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Augstākā 

pedagoģiskā izglītība: 11 pedagogiem, 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība - 5 pedagogiem, iegūst 

augstāko pedagoģisko izglītību – 1 pedagogs un 1 tehniskais darbinieks. Blakusdarbā ir divas mūzikas 

skolotājas (1,361 slodze).  

Iestādes pedagoģiskais personāls ir vecumā no 24 - 61 gadiem. Vidējais vecums – 39,86 gadi.  

Pastāvīgi tiek paaugstinātā profesionālā kompetence šādos virzienos - pedagoģijā un psiholoģijā, 

kompetenču pieejā balstīta izglītības satura pilnveidē, rotaļnodarbību metodikā un plānošanā, 

audzināšanas un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, iestādes vadībā, piedaloties tālākizglītības 

kursos, semināros un konferencēs. 

 

1.8.  Īpašie izglītības iestādes piedāvājumi 

Pastendes PII “Ķipars” izglītojamie ir nodrošināti ar interešu izglītības pulciņiem, kuros var apgūt 

tautiskās dejas, attīstīt prasmi spēlēt sitamos mūzikas instrumentus un iegūt pirmās prasmes angļu 

valodā. Iestādē ir trīs tautisko deju kolektīvi, sitamo instrumentu orķestris, vokālais ansamblis un angļu 

valodas pulciņš. 

Izglītojamo skaits pašdarbības kolektīvos uz 2019.gada 01.septembri  

 

Tautiskās dejas Orķestris Angļu valodas pulciņš 

Rūķīšu grupa Bitīšu grupa 
Taurenīšu 

grupa 
12 12 

24 24 23 

Attēls Nr.1. Izglītojamo skaits pašdarbības kolektīvos 
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2.Izglītības iestādes misija, vīzija, darbības pamatmērķi 

Vīzija: mūsdienīga, efektīva, demokrātiska, humāna pirmsskola.  

Misija: pedagoģiskajam kolektīvam veidot iestādi par laikmetīgu pirmsskolas izglītības iestādi, kurā 

izglītojamie apgūst individualitātes veidošanos, “Es” apziņu, aug un mācās daudzfunkcionālā rotaļu 

vidē.  

Pamatmērķis: Zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kurš dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi 

darbojas, ieinteresēti un ar prieki mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli 

un savstarpējo mijiedarbību tajā.  

Uzdevumi: 

 1. Nodrošināt izglītojamā drošību un veselību; 

 2. Sekmēt vispusīgu izglītojamā attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi, liekot 

pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai; 

 3. Attīstīt katra izglītojamā fizisko un intelektuālo aktivitāti visās jomās un attīstošo darbību virzienos; 

 4. Rosināt izglītojamo interesi un veidot pozitīvu un saudzīgu attieksmi pret apkārtējo pasauli, tās 

noteikumiem un parādībām; 

 5. Veicināt izglītojamo vecāku (aizbildņu) sadarbību ar iestādi, izglītojamā vajadzību nodrošināšanai; 

 6. Nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku izglītību un pašizglītību pedagoģisko kompetenču 

paaugstināšanai; 

 7. Nodrošināt tehnisko darbinieku mūžizglītību. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes darba plāna pēdējo trīs mācību gadu (2017.-2020.) izvirzītās prioritātes 

un sasniegtie rezultāti. 

PII darbības 

pamatjomas 

Izvirzītās prioritātes Rezultāti 

Mācību saturs 

2017./2018. 

1.Integrētās rotaļnodarbības 

2.Domāšanas attīstība 

 3. Sporta aktivitātes 

*Tika veicināta skolotāju kompetences 

pilnveidošana, lai ikdienā sekmīgi 

organizētu integrētās rotaļnodarbības 

(starppriekšmetu saikne).  

 *Domāšanas operāciju attīstība 

izglītojamiem netika optimāli realizēta. 
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Skolotājām jāpapildina teorētiskās 

zināšanas. 

 *Sporta aktivitātes notiek regulāri, 

atbilstoši izglītojamo vecumposma 

attīstības īpatnībām.  

2018./2019. 1. Rotaļnodarbības dabā 

2. Gatavošanās kompetenču pieejas 

izglītībā ieviešanai 

3. Jauno pedagogu sagatavošana 

 

 

*Labiekārtoti 2 grupu laukumi 

rotaļnodarbību vadīšanai svaigā gaisā. 

* Grupu telpas pakāpeniski tiek 

pārkārtotas kompetenču apmācības 

vajadzībām.  

* Organizētas konsultācijas ar 

jaunajiem pedagogiem par darba 

specifiku 

 

2019./2020. 1. Veidot mērķtiecīgi iekārtotu, uz 

attīstību virzītu, bērnu 

vecumposmam atbilstošu vidi 

 

2. Iekārtot grupās “runājošās 

sienas”, pilnveidot aktivitāšu 

centrus 

3. Veicināt grupu skolotāju, 

logopēda, sporta skolotāja un 

mūzikas skolotāju regulāru un ciešu 

sadarbību jēgpilnu rotaļnodarbību 

organizēšanai. 

* Grupu telpas iekārtotas atbilstoši 

kompetenču pieejas pirmsskolas 

izglītībā prasībām, ņemot vērā iestādes 

finansiālās iespējas. 

* Obligātās 5-6gadīgo apmācības 

grupās iekārtotas “runājošās” sienas. 

Pārējās grupās norit darbs pie 

aktivitāšu centru pilnveidošanas 

* Regulāri notiek metodiskās sapulces 

grupu mācību darba plāna apspriešanai 

un saskaņošanai grupu skolotājiem un 

atbalsta pedagogiem 

Mācīšana un 

mācīšanās 

2017./2018. 

1. Aktualizēt integrējamo 

izglītojamo iekļaušanu pirmsskolas 

izglītības procesā  

2.Izglītojamo emocionālā 

audzināšana  

3. Patriotiskā audzināšana 

*Skolotāju izglītošana par bērniem ar 

speciālajām vajadzībām un uzvedības 

grūtībām. 

 *Emocionālu momentu nodrošināšana 

pedagoģiskajā procesā un bērnu 

ikdienas sadzīves ritmā (lelles, 

pārsteiguma maisiņi, u.c.)  

*Nodrošinot izglītojamo patriotisko 

audzināšanu, realizēti tematiskie 
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svētki, izstādes, grupu noformējumi, 

pārgājieni, ekskursijas) 

2018./2019. 1. Patriotiskā audzināšana 

 

2. Izglītojamo fiziskā attīstība 

* Organizēti tematiskie pasākumi 

Latvijas 100gadei, veidoti grupu 

noformējumi, ir patriotiskais stūrītis  

iestādē. 

*Organizēti dažādi sporta pasākumi, 

iesaistot vecākus (visos gadalaikos), 

regulāri notiek sporta nodarbības 

Pastendes sporta hallē “Akmeņkaļi” un 

iestādes teritorijā esošajā sporta 

laukumā. 

2019./2020. 1. Izglītojamo emocionālā 

audzināšana 

2. Veselīga dzīvesveida 

aktualizēšana 

* Organizēti pasākumi un talkas kopā ar 

vecākiem un vecvecākiem 

* Organizēta Olimpiskā nedēļa, sporta 

pasākumi, veselīga uztura dienas grupās, 

Putras nedēļa u.c.  

Izglītojamo 

sasniegumi 

izglītošanās un 

audzināšanas 

procesā 

2017./2018. - 

2019./2020. 

1.Izglītojamo sasniegumu vērtēšana 

e-klasē 

 

 

 2.Izglītojamo sasniegumu 

uzlabošana  

 

 

 

3. Deju kolektīvu, orķestra koncerti 

un skates 

*Mērķtiecīgam un efektīvam 

pedagoģiskajam procesam grupu 

skolotāji pēc katras apgūtās tēmas veic 

izglītojamo sasniegto rezultātu 

izvērtēšanu, atspoguļojot to e-klasē 

*Vidējo, vecāko un sagatavošanas 

grupu skolotāji mērķtiecīgi strādā, lai 

izglītojamie, aizejot uz skolu, prastu 

lasīt, rēķināt, būtu apguvuši sociālās 

prasmes, vērtības un tikumus atbilstoši 

kompetenču pieejas prasībām  

*Katru mācību gadu deju kolektīvi 

piedalās iestādes koncertos un Ģibuļu  

pagasta rīkotajos koncertos. Deju 

kolektīvi Talsu novada skatēs saņem I 

pakāpes diplomus. Sakarā ar Covid-19 

pandēmijas ierobežojumiem, 

2019./2020. mācību gada noslēgumā 

deju kolektīvu skate nenotika. 

Orķestris piedalās iestādes pasākumos 

un koncertos, kā arī Talsu novada 

rīkotajos pasākumos. Angļu valodas 
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pulciņa dalībnieki ar priekšnesumiem 

piedalās iestādes rīkotajos pasākumos. 

Atbalsts 

izglītojamiem 

2017./2018. - 

2019./2020.  

1.Bērnu ar uzvedības traucējumiem 

iekļaušana grupās 

 

 

2.Atbalsts bērniem ar valodas 

traucējumiem 

 

 

 

 

 3.Izglītojamo personības īpašību 

attīstība un veicināšana 

* Skolotāji zina pedagoģiskos 

paņēmienus, kā strādāt ar bērniem, 

kuriem ir uzvedības traucējumi. 

Skolotāji papildina zināšanas kursos un 

semināros par iekļaujošo izglītību 

*Realizēts liels atbalsts bērniem ar 

valodas traucējumiem (diagnosticē un 

strādā logopēds). Logopēds strādā arī 

jaunākā vecuma grupās, lai savlaicīgi 

konstatētu runas un valodas 

traucējumus. Skolotājas zina logopēda 

ieteiktās rekomendācijas, individuālajā 

darbā tiek strādāts izglītojamo valodas 

attīstīšanai.   

*Skolotāji ievēro izglītojamo 

personības īpašības pedagoģiskajā 

procesā, tās veicina, attīsta 

(nodarbības, koncerti, ikdienas darbs) 

un izglītojamo sociāli nevēlamas 

īpašības pārformē, mainot bērnu 

darbību. Kompetenču pieejas ietvaros 

uzmanība vairāk tiek pievērsta 

izglītojamo patstāvības veicināšanai 

Iestādes vide 

2017./2018. - 

2019./2020. 

1.Katru gadu (vasarā) atjaunot, 

izremontēt  grupu telpas, gaiteņus 

(iespēju robežās). 

  

 

 

 

2. Uzcelt nojumes grupu laukumos  

 

*Pašvērtējuma laikā plānveidīgi 

atjaunotas 1 grupas telpas un iestādes 

virtuve. Tā apmēbelētas ar jaunām 

mēbelēm un iekārtām, iegādātas 

didaktiskās spēles bērniem. Ir 

izremontēts 1 gaitenis. Pie iestādes 

galvenajām durvīm saremontētas 

kāpnes. Grupās veikti kosmētiskie 

remonti iestādes finansiālo iespēju 

robežās 

*2018.gada 02.oktobrī ekspluatācijā 

tika nodota 1 nojume.  

*Ir labiekārtotas telpas 1 grupai, 

aprīkojot tās ar mēbelēm un 
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3.Labiekārtot grupu telpas, tās 

aprīkot ar nepieciešamajām 

mēbelēm  

 

 

 

4.Uzstādīt zibens aizsardzības 

sistēmu  

5.Plānveidīgi veikt iestādes 

aprīkošanu ar datoriem, WiFi 

signāla pastiprināšanu. 

 

 

6.Labiekārtot bērnu rotaļlaukumus. 

rotaļlietām, iegādātas 6 smilšu lampas  

grupās un 1 smilšu lampas galds 

logopēdam. Vienā grupā iegādāti 

garderobes skapīši. Divām grupām 

iegādāti skapji metodiskajiem 

materiāliem 

 *2017.gada vasarā tika uzstādīta 

zibens aizsardzības sistēma.  

 

*Visās grupās ir portatīvie datori. 

Iestādē ir pieejams Wi – Fi tīkls, kura 

signāla pastiprināšanas pasākumus 

veica 2017. gadā. 

 *Rotaļlaukumos ir nojauktas 

novecojušās konstrukcijas. Jaunām 

trūkst līdzekļi. 2018. gadā ar vecāku 

atbalstu  ir labiekārtoti divu grupu rotaļu 

laukumi. Laukumi ir apzaļumoti, 

norobežoti ar stādījumiem. 2019. gadā 

laukums iekārtots (ar vecāku 

līdzdalību) vienai grupai 

2018. gada oktobrī ekspluatācijā 

nodota 1 jauna nojume. 

2019. gada aprīlī atklātas bērnu rotaļu 

laukuma ierīces. 

2019. gada vasarā sākts darbs pie 

ziemas prieku kalniņa izveides.  

2019. gada vasarā uzstādīti iekaramie 

griesti vienā grupas telpā. 

2019. gadā iestādes virtuves blokā 

uzstādīta konvekcijas krāsns. 
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Resursi 

2017./2018. - 

2019./2020. 

1.Kvalificēti, kompetenti speciālisti – 

logopēds, medmāsa, divas mūzikas 

skolotājas, sporta skolotāja, vadītājas 

vietniece izglītības jomā.  

 

2. Pedagogi ar bagātu pedagoģisko 

pieredzi un 6 studējoši skolotāji. 

 

 

 

3.Pedagogu tālākizglītības kursu 

organizēšana iestādē. 

  

 

4.Skolotāju labās prakses piemēri 

iestādē. 

*Iestāde nodrošināta ar augsti 

kvalificētiem speciālistiem, kuri radoši 

veic savus darba pienākumus (medmāsa, 

sporta skolotāja, 2 mūzikas skolotājas, 

vadītājas vietniece izglītības jomā, 

logopēde).  

* 5 studējošie pedagogi studijas beiguši un 

saņēmuši diplomus, 1 turpina iesāktās 

studijas. Iestādes vērtība ir 14 pieredzes 

bagāti, zinoši, jaunu prasmju un iemaņu 

apgūt spējīgi pedagogi, šie skolotāji 

iestādē ir jauno pedagogu darbaudzinātāji, 

kursa darbu, prakses vadītāji.  

 *Iestāde organizē tālākizglītības kursus 

Talsu novada pedagogiem, piesaistot 

speciālistus un lektorus no dažādām 

mācību iestādēm. 

* Skolotājas regulāri dalās pieredzē ar 

labās prakses piemēriem iestādē, 

iepazīstina ar kursos apgūtajām zināšanām 

PII darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

1. PII “Ķipars” attīstības plāna 

izstrādāšana.  

 

 

2.Skolotāju pašvērtējums.  

 

3. Pirmsskolas darba jomu izvērtēšana  

 

 

 

 

4.Darbiniekiem pienākumu deleģēšana 

iekšējo normatīvo aktu sakārtošanai.  

4.Veidot pirmsskolas informatīvo 

sadaļu PII “Ķipars” vecākiem Talsu 

novada mājas lapas 

*Attīstības plāns iestādē sākts veidot. Līdz 

šim informācija tika vākta un galvenās 

plāna sadaļas rakstītas no fragmentāriem 

dokumentiem. Katru gadu tika izstrādāts 

iestādes darba plāns un mācību un 

audzināšanas darba galvenie uzdevumi.  

*Skolotāji regulāri veica sava darba 

pašanalīzi.  

*Periodiski par iestādes darba kvalitāti tika 

veikta skolotāju anketēšana. Katra mācību 

gada noslēgumā tika veikts apkopojums 

par gada laikā padarīto. 2018./2019. 

mācību gadā tika veiktas iestādes 

darbinieku un vecāku aptaujas Edurio 

sistēmā. 

 *Instrukciju un ieteikumu izstrāde. 

Ieguvums – profesionāli, zinoši, 

ieinteresēti iestādes darbinieki.  

*Sadarbībā ar Talsu novada Ģibuļu 

pagasta pārvaldi tika izstrādāts dokumentu 

kopums, kas ievietots informatīvajā sadaļā 
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(www.talsunovads.lv) ietvaros un 

iestādes profilu Facbook. 2019./2020. 

pakāpeniski pievienot vecākus e-klasei. 

 5. Izstrādāt gada galvenos uzdevumus, 

pedagoģisko pasākumu darba plānu.  

 

 

 

7. Izvērtēt pirmsskolas trīs darba gadu 

rezultātus. Uzrakstīt pašvērtējuma 

ziņojumu  

 

8.Izstrādāt Attīstības plāna projektu 

nākošajiem trīs darba gadiem. 

par Pastendes PII “Ķipars”. Facebook 

profilā vecāki ērti iegūst aktuālāko 

informāciju par iestādi.  

*Pedagoģiskie pasākumi tika saplānoti 

maksimāli dažādi, balstoties uz mācību 

gada galvenajiem uzdevumiem. Mācību 

gada galvenie uzdevumi tika izstrādāti, 

balstoties uz Talsu novadā izvirzītajiem 

vienotajiem uzdevumiem. 

 * Iestādes darba kvalitātes analīze tika 

veikta, pamatojoties uz iestādes darbinieku 

aptaujām. Ir uzrakstīts iestādes 

pašvērtējuma ziņojums, kurā ir izvirzītas 

attīstāmo jomu prioritātes.  

*Tiek strādāts pie Attīstības plāna projekta 

2018./19. – 2020./2021.mācību gadiem. 
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3. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos 

kritērijos 

3.1. Joma: Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas 

 Pirmsskolas izglītības mācību saturs Pastendes PII “Ķipars” tiek organizēts pēc licencētas izglītības 

programmas – vispārējās pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111.  Programmas 

saturs atbilst prasībām, tiek ievērots izglītojamo vecāku/aizbildņu pieprasījums un vajadzības pēc bērnu 

izglītošanas un sagatavošanas skolas gaitām.  

2. attēlā izglītības programmas nosaukums, kods, licences Nr. un izglītojamo skaits pa mācību gadiem 

no 2016./17. – 2019./20.mācību gadiem. 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Kods Licence Izglītojamo skaits 

Nr.  Datums  2017./2018. 

m.g. 

2018./2019. 

m.g. 

2019./2020. 

m.g. 

Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111 V-3600 14.01.2011. 133 132 128 

2. attēls. Izglītības programma un izglītojamo skaits.  

Katra mācību gada sākumā tiek apstiprināts iestādes darba plāns. Izglītojamo slodze atbilst normatīvo 

aktu prasībām. Tiek apstiprināts ieteicamais dienas kārtības, rotaļnodarbību, interešu izglītības 

nodarbību saraksts. Saraksti atrodas metodiskajā kabinetā, tiek izvietoti grupu vecāku informāciju 

stendos. Par izmaiņām rotaļnodarbību sarakstā pedagogi un izglītojamo vecāki tiek savlaicīgi informēti.  

Pirmsskolas vadlīniju īstenošana.  

Iestādes pedagoģiskajās sēdēs katra mācību gada sākumā tiek aktualizētas valsts pirmsskolas izglītības 

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

plānot sasniedzamos rezultātus. 

 Pirmsskolas izglītības iestāde ir nodrošināta ar pedagoģisko personālu, lai sekmīgi īstenotu licencēto 

izglītības programmu, pedagogu izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Iestādes 1 

pedagogs iegūst bakalaura grādu pedagoģijā, 5 pedagogi ieguvuši I un II līmeņa augstāko izglītību. 

 Izglītības iestāde konstruktīvi sadarbojas ar Talsu novada pašvaldību, lai atrisinātu pedagogu darba 

samaksas jautājumu. Mācību literatūras sarakstu trim gadiem pedagogi izvērtē un saskaņo ar vadītājas 

vietnieci izglītības jomā, to apstiprina vadītāja. Mācību līdzekļus iegādājas PII skolotājas, iepriekš 

saskaņojot ar iestādes administrāciju.  
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Stiprās puses: 

• Pedagogu sastāvs, kas spēj pielāgoties jaunām prasībām, uz kompetencēm balstītā izglītības pieejā. 

 • Profesionāls atbalsta personāls, lai apgūtu vispārējās izglītības programmu.  

• Konstruktīva sadarbība ar Talsu novada Izglītības pārvaldi un Ģibuļu pagasta pārvaldi. 

Turpmākā attīstība:  

• Izvērtēt speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511) 

licencēšanas nepieciešamību un iespējas to ieviest apmācības procesā.  

Vērtējums – labi. 

 

3.2. Joma: Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Pirmsskolas izglītības pedagogi mācīšanas procesā izmanto dažādas mācību metodes: rotaļu metodes, 

kas atbilst izglītojamo spējām, vecumposma attīstības īpatnībām, integrēto rotaļnodarbību, 

rotaļnodarbību specifikai, PII mācību satura prasībām un izglītojamo mācīšanās tempam. Mācīšanas 

metodes tiek izvēlētas un koriģētas atkarībā no konkrētu izglītojamo sasniegumiem, grupas attīstības 

īpatnībām. Visās grupās tiek īstenota kompetenču pieeja izglītības procesā, veidojot mācību vidi. 

Mācīšanas procesā izmantojamie mācību materiāli atbilst izglītojamo vecumam, spējām un konkrētai 

rotaļnodarbībai.  

Pedagogu informatīvajās sanāksmēs ir notikušas pedagogu un speciālistu diskusijas un pieredzes 

apmaiņa par metodisko materiālu izmantošanu mācīšanas kvalitātes nodrošināšanā. Pirmsskolas 

pedagogi izvērtē un diskutē par atbilstošu mācīšanas metožu pielietojumu konkrētā grupā, kā arī meklē 

risinājumus izglītojamo vajadzībām ikvienā grupā.  

Izglītojamiem aizraujošu mācīšanas procesa norisi nodrošina mūsdienīgi izremontētās grupu telpas un 

rotaļlaukumi. Pedagogi mācīšanas procesa kvalitātes nodrošināšanai izmanto video projektoru, datorus, 

pašgatavotus materiālus. Pedagogi dodas pieredzes apmaiņā uz metodiskajām apvienībām  citās novada 

pirmsskolas izglītības iestādēs.  

Pirmsskolas izglītības iestādē pedagogu un tehniskā personāla profesionālās kompetences 

paaugstināšanai, piesaistot mācību resursus no dažādām mācību iestādēm, tiek organizēti kursi. 2019. 

27. gada novembrī iestādē notika BTA kursi, ko vadīja SIA Future Development speciālisti. 

Vērojumi integrētajās rotaļnodarbībās liecina, ka mācīšanas process pirmsskolas izglītības iestādē kļūst 

jēgpilns, pedagogi mācīšanas procesā strādā uz rotaļnodarbībā sasniedzamo rezultātu. Rotaļnodarbībās 

tiek izmantoti dažādi pedagogu un izglītojamo sadarbības modeļi. Pedagogi integrētajās rotaļnodarbībās 
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izmanto virzīto mācīšanos – vispirms darām kopā, tad izglītojamais uzdevumu veic individuāli, darba 

beigās izglītojamie mācās novērtēt sava paveiktā darba rezultātu un priecāties par draugu paveikto. 

Izglītības iestādē tiek organizētas tēmu nedēļas, kur izglītojamie veic izpēti par kādu konkrētu tēmu, 

piemēram: “Krāsu nedēļa” – apģērbu un priekšmetu krāsas. Izglītojamo mācīšanas process noris arī ārā 

– pastaigās, ekskursijās, pārgājienos, sporta nodarbībās. Izglītošanas procesā grupu pedagogi piesaista 

izglītojamo vecākus, lai ikdienas darbs kļūtu interesantāks un produktīvāks. 

Stiprās puses: 

 • Zinoši, pieredzes bagāti pedagogi. 

 • Gados jauni pedagogi, kuri nesen beiguši mācības augstskolās vai mācās, jaunās metodes un 

paņēmienus iedzīvina iestādes pedagoģiskajā procesā.  

 • Integrētās rotaļnodarbības ļauj organizēt izglītojamo attīstībai un spējām saistošas nodarbības. 

• Tiek papildināti tehniskie resursi – datori ir pieejami visās grupās. 

Turpmākā attīstība:  

• Pedagogu tālākizglītība. 

• Kompetenču pieejas īstenošana iestādes pedagoģiskajā procesā. 

 Vērtējums – labi. 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 Pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipars” mācīšanās darba organizācija tiek realizēta pēc ieteicamā 

integrēto rotaļnodarbību saraksta un interešu izglītības nodarbību saraksta. Ar 2019./2020. mācību gadu 

sākām īstenot kompetenču pieeju pirmsskolas izglītībā. Izglītības iestādes administrācija un iestādes 

pedagogi iepazīstina izglītojamo vecākus ar izglītošanās procesam nepieciešamo esošo materiālo bāzi, 

darba organizāciju pirmsskolas izglītības iestādē. Visi izglītojamo vecāki un aizbildņi zina iestādes 

iekšējās kārtības noteikumus. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošana veicina izglītojamo kvalitatīvu 

piedalīšanos mācīšanās procesā.  

Hospitēto rotaļnodarbību un dienas ritma momentu vērojumi liecina, ka pirmsskolas izglītības pedagogi 

mērķtiecīgi organizē mācīšanās darbu un izglītojamos, veido viņos motivāciju piedalīties mācīšanās 

darbā un pozitīvu attieksmi uz izzināšanas procesu, darot. 2019./2020. mācību gadā iestādē nenotika 

nodarbību hospitācija, lai ļautu pedagogiem netraucēti sagatavoties kompetenču pieejas īstenošanai. 

Lielākā daļa pedagogu īsteno lomu spēles, projektu darbus, grupu darbus, u.c. metodes, kā galveno 

izvirzot principu “mācīšanās darot”. Pedagogi plāno integrētās rotaļnodarbības svaigā gaisā, iepazīstinot 

izglītojamos ar norisēm dabā, ilgtspējīgu darbību dabā. Daļa pedagogu plānoja mācību darbu pēc 

vadlīnijām kompetenču pieejas īstenošanai. 

Pirmsskolas izglītības iestāde lepojas ar pašgatavotu rotaļu materiālu klāstu, kuru pedagogi sekmīgi 

izmanto izglītojamo mācīšanās kvalitātes nodrošināšanā. Metodiskais kabinets ir materiāli nodrošināts 
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ar bērnu vecumam atbilstošām spēlēm un materiāliem, metodisko literatūru. Pedagogi, sadarbībā ar 

izglītojamā vecākiem (ja nepieciešams individuālais darbs), apspriež bērnam draudzīgākās 

rotaļmetodes, kā veicināt izglītojamā kultūrhigiēnisko iemaņu apguvi, veidot izziņas interesi un 

mācīšanās motivāciju. Izglītības iestādē regulāri tiek uzskaitīts un analizēts izglītojamo apmeklējums. 

Pastāv korelācija starp izglītojamo iestādes apmeklējumu un mācīšanās kvalitāti. Sadarbībā ar iestādes 

medmāsu un izglītojamo vecākiem, tiek risināti jautājumi par bērnu veselību un iestādes apmeklējumu. 

Stiprās puses:  

• Pirmsskolas dienas kārtība/ritms ļauj izglītojamo izglītot elastīgi visas dienas garumā. 

• Ir nodrošināts pedagoģiskais personāls.  

Turpmākā attīstība:  

• Mācību procesa nodrošināšana ar mūsdienīgu IKT; 

• Materiālās bāzes papildināšana grupās un metodiskajā kabinetā. 

Vērtējums – labi 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

Pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipars” pedagogu galvenais uzdevums ir mācīšanas, mācīšanās un 

audzināšanas procesu organizēt jēgpilnu, atbilstošu bērnu spējām, vajadzībām un interesēm. Lai sekmīgi 

organizētu pedagoģisko procesu, pedagogi regulāri vērtē, kas izdevies, kam pastiprināti jāpievērš 

uzmanība, kādi uzdevumi izvirzāmi turpmākai pedagoģiskai darbībai. Regulāra mācīšanas un mācīšanās 

vērtēšana ir neatņemama pedagoģiskā procesa sastāvdaļa.  

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

saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 716, kuri nosaka pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus:  

• izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izglītojamajam 

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

• pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par izglītojamā sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un 

attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus vai citus izglītojamā 

likumiskos pārstāvjus; 

• mācību gada laikā pedagogi  izglītojamo vecākus par sasniegumiem informē mutiskā veidā individuālu 

pārrunu veidā. 

 Izglītojamo vērtēšanas procesā tiek iegūta, apkopota un analizēta informācija, lai:  

• noteiktu izglītojamā mācīšanās vajadzības, zināšanu, prasmju apguvi, un attieksmju veidošanos;  

• sekmētu atgriezenisko saiti par izglītojamā apgūtajām zināšanām un prasmēm; 
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 • spriestu par mācīšanās efektivitāti.  

Vērtējot izglītojamo prasmes, pedagogi nosaka ne tikai izglītojamo 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.  

2018./2019. mācību gadā izveidotas vienotas bērnu izpētes un sasniegumu novērtēšanas kartes, ko 

pedagogi aizpilda pēc katras apgūstamās tēmas un iesniedz vadītājas vietniecei vienu reizi ceturksnī. 

Stiprās puses: 

• Ir izvērtēta izglītojamo individuālā attīstības dinamika;  

• Individuāla informācija vecākiem par izglītojamā sasniegumiem; 

• Izveidotas bērnu izpētes un sasniegumu vērtēšanas kartes. 

Turpmākā attīstība:  

• Veicināt daudzveidīgu metožu pielietošanu pirmsskolas izglītības satura apguvē;  

• Vērtēšanas procesa pilnveidošana kompetenču pieejas ieviešanas periodā. 

• Ieviest izglītojamo sasniegumu vērtēšanu e-klasē 

 

 Vērtējums – labi. 

3.3. Joma: Izglītojamo sasniegumi 

 Ikdienā pirmsskolas pedagoģiskajā procesā izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti rotaļnodarbībās, kur 

galvenais izglītojamo darbības veids ir rotaļa. Pedagogi cenšas uzteikt katra izglītojamā veikumu, 

stimulējot un iedrošinot viņu nākošajai izzinošai darbībai. Par izglītojamo sasniegumiem regulāri tiek 

informēti izglītojamo vecāki. Pēc obligātās pirmsskolas izglītības programmas satura apguves, par 

izglītojamā sasniegumiem vecāki tiek informēti rakstiski. Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas četri 

tautisko deju kolektīvi (katrai izglītojamo grupiņai savs kolektīvs) un orķestris. Kolektīvi ar 

panākumiem piedalās deju skatēs, koncertos Ģibuļu pagastā. Orķestra dalībnieki piedalās koncertos gan 

iestādes rīkotajos pasākumos, gan novada organizētajās Orķestru parādēs. 

Stiprās puses:  

• Pedagoga spēja veikt vērtējumu tā, lai tas motivētu izglītojamos jauniem panākumiem;  

• Interešu izglītības pedagogu profesionalitāte.  

Turpmākā darbība:  

• Pilnveidot vērtēšanas sistēmu iestādē kompetenču izglītības ietvaros; 
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• Darbs ar vecākiem, lai veicinātu vecāku izpratni par pirmsskolas dienas ritmu un tajā organizētajām 

aktivitātēm, organizējot individuālas sarunas ar vecākiem. 

 Vērtējums – ļoti labi 

3.4. Joma: Atbalsts izglītojamiem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana  

Pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipars” regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās, fiziskās un 

sociāli pedagoģiskās vajadzības. Iegūtā informācija tiek izmantota izglītojamo atbalstam. Izglītības 

iestādē darbojas atbalsta komanda, kurā strādā logopēds, medmāsa.  

Sadarbībā ar Talsu novada pašvaldības sociālo dienestu un Ģibuļu pagasta sociālo dienestu daudzbērnu 

ģimenēm un mazturīgo ģimeņu bērniem tiek sniegts materiālais atbalsts.  

Iestāde 8 stundas ir nodrošināta ar medmāsas pakalpojumu. Medmāsa nepieciešamības gadījumā ir 

pieejama izglītojamiem, darbiniekiem un izglītojamo vecākiem. Iestādes medmāsa regulāri veic 

profilaktisku izglītojamo apskati un nodrošina sanitāri higiēnisko normu ievērošanu iestādē, kā arī veic 

ēdināšanas kvalitātes monitoringu. Medmāsa veic arī izglītojošo darbu ar izglītojamiem par zobu 

higiēnu, par stājas profilaksi un veselīgu uzturu. 

Skolotājas un skolotāju palīgi zina kā rīkoties, ja novēro jebkādas pārmaiņas izglītojamā uzvedībā vai 

ievēro, ka bērns ir cietis no vardarbības. Iestādei ir konstruktīva sadarbība ar Ģibuļu pagasta sociālo 

dienestu un bāriņtiesu. Izglītojamo vecākiem un aizbildņiem ir pieejamas konsultācijas, ko sniedz Talsu 

krīzes centrs un Talsu pedagoģiski medicīniskā komisija. Vecāki ir informēti par kārtību, kādā var 

saņemt nepieciešamo atbalstu pedagoģiski medicīniskajā komisijā. Izglītības iestādē ir izstrādāti 

noteikumi, kuri paredz kārtību, kas nosaka izglītojamo drošību izglītības iestādē un tās organizētajos 

pasākumos ( instrukcija Nr. 10, instrukcija Nr. 19). Šo kārtību palīdz uzturēt iestādes padome un citi 

vecāki, ziņojot, piemēram, par pārkāpumiem interneta vietnēs.  

Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāti reglamentējošie normatīvie akti, kas nosaka darba drošību 

darbiniekiem un izglītojamajiem (instrukcijas – īsas, izglītojamajiem saprotamas), ar tiem katru rudeni, 

uzsākot jaunu mācību gadu,  darbiniekus iepazīstina Talsu novada darba drošības speciālists. Drošības 

speciālists ar darba drošību iepazīstina arī jaunos darbiniekus. Tiek veikti attiecīgi ieraksti darba drošības 

žurnālā. 

Iestādes telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros norādīti evakuācijas ceļi un evakuācijas kārtība, 

atbildīgie par evakuāciju. Divas reizes gadā iestādē notiek personāla iepazīstināšana ar ugunsdrošības 

noteikumiem: mācību gada sākumā darbinieki tiek iepazīstināti ar ugunsdrošības noteikumiem,  

pavasarī, maijā, iestādē notiek evakuācijas mācības ugunsgrēka gadījumā. Piemēram, 2019. gada maijā 

notika plānotās ugunsdzēsības mācības, lai atkārtotu iestādes kolektīva un izglītojamo rīcību 

ekstremālos apstākļos. No iestādes tika evakuēti visi izglītojamie un darbinieki. Evakuācijas vieta ir 

Pastendes kultūras nams. Pirmsskolas iestādei ir sadarbība ar pašvaldības un valsts policijas 

darbiniekiem, VUGD darbiniekiem gan profilaktiskajos pasākumos, gan problēmsituācijās. Pirmsskolas 



19 
 

izglītojamajiem sagatavošanas grupā tiek organizētas Džimbas drošības skoliņas nodarbības. Iestādē 

darbojas divi Džimbas aģenti. 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kuri tiek laboti un papildināti, 

atsaucoties uz izmaiņām likumdošanā. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu uzrauga gan iestādes 

darbinieki, gan administrācija. Iekšējās kārtības noteikumi ir pieejami vecāku informācijas stendos. 

Pedagogi katrā grupā izglītojamajiem vada nodarbības, lai izglītojamie labāk izprastu kārtības 

noteikumus un tos ievērotu. Metodiskajā kabinetā pedagogiem ir pieejami materiāli par kārtības 

ievērošanu un vardarbības profilaksi pirmsskolas iestādē.  

Divas iestādes ieejas durvis ir aprīkotas ar kodu sistēmu, divas – aprīkotas ar zvanu. Iestādē uzstādīta 

ugunsdzēsības un apsardzes sistēma, ko apkalpo firma MegaSargs. Izglītojamo un darbinieku drošībai 

iestādē ir uzstādīta zibens aizsardzības sistēma. Visi mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums 

ir droši, ar valstī noteiktajiem sertifikātiem, iekārtas ir verificētas un kalibrētas pēc noteikumiem, darba 

drošības speciālists tos regulāri pārbauda un veic pārbaužu uzskaites žurnālā nepieciešamos ierakstus. 

Stiprās puses:  

• Mērķtiecīgs vardarbības profilakses darbs. 

 • Sadarbība ar Ģibuļu pagasta un Talsu novada sociālo dienestu, bāriņtiesu, pašvaldības policiju, 

VUGD;  

• Iestādē ir ugunsdzēsības un apsardzes sistēma. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt izglītojamos izglītot par drošību sev apkārt;  

• Uzlabot iestādes teritorijā esošos celiņus izglītojamo drošībai. 

Vērtējums - labi 

3.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 Audzināšanas darbs izglītības iestādē tiek realizēts atbilstoši iestādes pedagoģiskās padomes sēdē 

izvirzītajiem un apstiprinātajiem mācību gada galvenajiem uzdevumiem. Iestādē ir septiņas vecuma 

grupas: no 1,5 – 5 gadiem un 5 – 7 gadus veciem izglītojamiem. Grupu pedagogi veic audzināšanas 

darbu, sadarbojoties ar mūzikas un sporta skolotājām, kā arī ar atbalsta personālu. Audzināšanas darbs 

notiek arī sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem, tiek organizētas radošās darbnīcas, izstādes, kas 

veicina bērnu interesi par apkārtējo pasauli un notikumiem.  

Iestādes darba plānā ir paredzēta izglītojamo patriotiskā audzināšana. Viss pirmsskolas pedagogu un 

izglītojamo kolektīvs, sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem regulāri atzīmē Lāčplēša dienu 

11.novembrī, iestādē tiek organizēti izglītojamo vecumam atbilstoši Latvijas dzimšanas dienas 

pasākumi. Iestādes tradīcija ir kopīgais pārgājiens, iepazīstot Pastendi. Sākot no vecākās grupas, 

izglītojamie ar pedagogiem dodas mācību ekskursijās un pārgājienos uz Talsiem un novada robežās 

esošiem objektiem. Iestādē regulāri tiek organizētas dažādu mākslinieku leļļu izrādes un koncerti.  

Iestādes medmāsa veic izglītojošu darbu par veselīgu uzturu gan izglītojamiem, gan personālam.  

Pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipars” notiek interešu izglītības nodarbības. Iestādē ir četri tautisko deju 

pulciņi, ko veido visi grupas izglītojamie sākot no 3 gadu vecuma. Izglītojamajiem ir iespēja darboties 
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angļu valodas pulciņā. Deju kolektīvu nodarbības izglītojamajiem apmaksātā Talsu BJC, angļu valodas 

nodarbības izglītojamajiem apmaksā vecāki. Iestādē ir arī sitamo instrumentu orķestris, kurā piedalās 

izglītojamie no 5 gadu vecuma. Interešu izglītības pulciņu kvalitāti nosaka piedalīšanās deju kolektīvu 

skatēs, kurās iestādes kolektīvs saņem labu vērtējumu. Angļu valodas pulciņa dalībnieki savas zināšanas 

un prasmes prezentē iestādes pasākumos. Katru gadu iestādē tiek organizēts mazo solistu konkurss 

“Ķipara cālis”.  

Stiprās puses: 

 • Iestāde nodrošina interešu izglītību visu vecuma grupu izglītojamajiem; 

• Izglītojamo spēju attīstīšana konkursā “Ķipara cālis”; 

 • Pulciņu vadītāji ir profesionāli un radoši pedagogi; 

 • Izglītojamiem nodrošināta iespēja gūt radošās darbības pieredzi koncertos un pasākumos;  

• Iestāde nodrošina izglītojamiem veselīgu dzīvesveidu; 

Turpmākā attīstība: 

• Izzinot vecāku vēlmes, paplašināt interešu izglītības piedāvājumu iestādē; 

• Organizēt izglītojamajiem un viņu vecākiem izglītojošus pasākumus par veselīgu dzīvesveidu. 

Vērtējums -  ļoti labi 

3.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā  

Pirmsskolas izglītības iestādē, saskaņā ar iestādes darba plānu, izglītojamo karjeras izglītībā tiek 

izmantotas daudzpusīgas rotaļnodarbības, pārgājieni, mācību ekskursijas. Vispirms izglītojamie iepazīst 

dažādas profesijas pirmsskolas iestādē – skolotāja, skolotāja palīgs, vadītāja, medmāsa, logopēds, 

strādnieks, sētnieks, pavārs. Lai popularizētu dažādas profesijas, tiek iesaistīti izglītojamo vecāki, kuri 

izglītojamajiem radoši prezentē savas profesijas. Izglītības iestādei laba sadarbība profesiju 

popularizēšanā ir izveidojusies ar Pastendes bibliotēku un Pastendes kultūras namu. Iestādes 

metodiskajā kabinetā ikviens pedagogs var saņemt plašu, izglītojamo vecumam piemērotu metodisko 

materiālu par profesijām. 

Stiprās puses:  

• Izglītojamiem ir iespēja iepazīt dažādas profesijas iestādē un ārpus tās;  

• Pedagogi ir radoši un profesionāli var izglītojamiem radīt interesi par karjeras izglītību; 

• Atsaucīgi vecāki, kuri palīdz izglītojamos iepazīstināt ar savu darbu. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt sadarbību ar dažādu profesiju pārstāvjiem Pastendē; 
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 • Paplašināt metodiskā kabineta materiālu klāstu par profesijām, uzkrāt animācijas filmas par 

profesijām.  

Vērtējums – labi 

3.4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 Saskaņā ar pirmsskolas izglītības vadlīnijās rekomendēto spēju, prasmju, zināšanu un talantu 

izkopšanu, izglītības iestādē ir radīta iespēja integrētās rotaļnodarbībās 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, izglītojamajam palīdz pedagogs. Ja 

izglītojamais ir ilgstoši kavējis pirmsskolas izglītības iestādi, pedagogs plāno individuālu darbu ar 

izglītojamo, lai palīdzētu viņam iekļauties mācību un rotaļu vidē. Pirmsskolas izglītošanās process ir 

demokrātisks un draudzīgs izglītojamajam, jo tas paredz izglītošanos visas dienas garumā, līdz ar to 

pedagogs var plānot ar izglītojamo strādāt brīvā formātā, izglītojamajam piemērotā laikā un līmenī. 

 Izglītojamo vajadzību izpētē ir iesaistīts logopēds. Logopēds sadarbojas ar grupu pedagogiem un 

vecākiem. Pirmsskolas izglītības iestādē norisinās darbs ar īpaši talantīgajiem izglītojamiem. 

Izglītojamajiem ir iespējas papildus mācīties dziedāt. Pedagogi individuāli strādā ar izglītojamiem 

dzejas un prozas runāšanā. Šiem izglītojamajiem pasākumos, koncertos uztic individuālas lomas. Sakarā 

ar Covid-19 pandēmiju daudzas aktivitātes tika atceltas. 

Stiprās puses: 

• Dienas ritms atbalsta diferencētu un individuālu pieeju izglītojamā spēju un prasmju attīstībā; 

 • Laba sadarbība ar Pastendes kultūras namu;  

• Atbalsta personāls iesaistās mācību darba diferenciācijā un individualizācijā. 

 Turpmākā attīstība:  

• Turpināt organizēt iestādē mazo dziedātāju konkursu “Ķipara Cālis”;  

• Iestādē organizēt konkursu “Brašais ķipars”, kurā izglītojamie varētu demonstrēt savas prasmes un 

radošo potenciālu.  

Vērtējums: ļoti labi 

 3.4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām  

Pastendes PII “Ķipars” palīdzību izglītojamajiem ar runas un valodas attīstības traucējumiem sniedz 

logopēds. Katra mācību gada sākumā logopēds pārbauda visus iestādes izglītojamos un veido 

izglītojamo sarakstu savām nodarbībām. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta obligātās pirmsskolas 

izglītības programmas izglītojamajiem. Iespēju robežās logopēds strādā arī ar jaunāka vecuma 

izglītojamajiem. Darbam ar izglītojamajiem – logopātiem logopēds veido savu darba plānu iestādes 
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mācību gada darba plāna ietvaros. Logopēds sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, sniedzot konsultācijas 

izglītojamā attīstību. 

Izglītojamo attīstības un ikdienas mācību rezultātu uzlabošanai tiek lietotas motivējošas uzslavas, 

pozitīvs novērtējums, pamudinājums, rotaļas, krāsaini attēli, muzikāli audioieraksti, pozitīvas emocijas 

u.c. Mācību gada laikā notiek sistemātiska vecāku un aizbildņu informēšana par izglītojamā attīstību, 

jautājumiem, kas saistīti ar audzināšanu un disciplīnu. 

Stiprās puses: 

• Ir logopēds, kurš nodrošina izglītojamo runas un valodas attīstības korekciju.  

Turpmākā attīstība: 

 • Papildināt materiālo bāzi logopēda kabinetā;  

• Turpināt pilnveidot pedagogu tālākizglītību; 

Vērtējums – labi  

3.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 Sadarbībai ar izglītojamā ģimeni pirmsskolas izglītības iestādē ir dažādas darba formas vecāku 

informēšanai par iestādes darbu un iesaistīšanai tajā. Tās ir grupu vecāku sapulces, iestādes vecāku 

kopsapulces, individuālas tikšanās ar vecākiem (fiksētas veidlapās), vecāku dienas, grupu un iestādes 

pasākumi, saliedēšanas un sadraudzības pasākumi kopā ar grupu izglītojamiem, Tēvu dienas pasākums. 

Vecāku kopsapulcē tiek pieaicināti lektori, kuri iepazīstina ar sasitošu un noderīgu informāciju. Iestāde 

informē vecākus par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem. Divas reizes mācību gadā vai 

biežāk tiek organizētas grupu vecāku sapulces, kurās vecāki saņem informāciju par iestādes darbu, 

iestādes plānotajiem pasākumiem, grupas darbu un plāniem. Katru gadu pavasarī tiek organizēts 

Pateicības pasākums vecākiem par aktīvu sadarbību ar izglītības iestādi. Mācību gada sākumā tiek 

organizēts Tēvu dienas pasākums.  

Iestādē ir izveidotas vecāku sapulču apmeklējuma reģistrācijas lapas, vecāku sapulču protokoli.  

Pirmsskolas grupās tiek organizēti kopīgi pasākumi izglītojamajiem un vecākiem – Ziemassvētku 

pasākumi, Mātes dienas pasākumi, izlaidumi, ekskursijas, u.c. Grupu projektos (īpaši vecākajās un 

sagatavošanas grupās) vecāki atsaucīgi stāsta par saviem hobijiem, profesijām, talantiem, dalās dažādu 

prasmju pieredzē. 

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. Vecāki regulāri tiek aicināti apmeklēt iestādes pasākumus: Mārtiņdienas tirdziņus, 

Ziemassvētku koncertus, Māmiņdienas koncertus, Izlaiduma pasākumus, Pateicības koncertus.  

Iestādes padome darbojas atbilstoši reglamentam. Iestādes padomē darbojas visu grupu vecāku pārstāvji, 

pedagogu, iestādes administrācijas pārstāvji. Iestādes padomes priekšsēdētāju ievēl no vecāku vidus. 

Iestādes padomes sēdēs tiek risināti jautājumi par iestādes un vecāku sadarbību, par izglītojamo drošību 
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un veselību, pirmsskolas izglītības iestādes attīstības prioritātēm, izskatīti vecāku ieteikumi un 

priekšlikumi. Iestādes padome aktīvi iesaistās pirmsskolas izglītības iestādes darba organizācijas 

uzlabošanā. 

Stiprās puses: 

• Izglītojamajiem un viņu vecākiem pieejamas individuālās konsultācijas pie iestādes atbalsta personāla;  

• Daudzveidīgi izglītojošie pasākumi izglītojamajiem kopā ar vecākiem; 

 • Teicama sadarbība ar Iestādes padomes vecākiem; 

 • Atbalsta personāla - logopēda un medmāsas sadarbība ar pedagogiem un vecākiem;  

Turpmākā attīstība:  

• Rosināt izglītojamo vecākus aktīvāk līdzdarboties iestādes darbā.  

Vērtējums – labi. 

 

3.5. Joma: Iestādes vide 

3.5.1. Mikroklimats 

2017.gada rudenī iestādē darbu uzsāka viena jauna grupa. Līdz ar to sāka strādāt divas jaunas skolotājas 

un skolotājas palīgs. Grupās nomainījās viena skolotāja un trīs skolotāju palīgi, darbu uzsāka jauna 

medmāsa. 2018./2019. mācību  gadā iestādes virtuves blokā notika paaudžu maiņa, darbu sāja gados 

jaunāki darbinieki. Izglītības iestādes kolektīvs, savstarpēju sadarbojoties, strādā, lai radītu un veidotu 

iestādes mikroklimatu, kurā būtu patīkami uzturēties gan skolotājiem, skolotāju palīgiem, gan 

izglītojamajiem. Tiek plānota un īstenota iestādes tēla veidošana. Iestādes veļas pārzine uzšuvusi 

dažādus kostīmus un rekvizītus rotaļām un iestādes pasākumiem. Iestādei izveidots logo, kurš tiek 

izmantots visos iestādes prezentācijas dokumentos. Izglītības iestāde ievieš un kopj tradīcijas, lai 

nodrošinātu savstarpēju cieņu un labvēlīgu attieksmi vienam pret otru, rosinātu iecietību, empātiju, lai 

izglītojamie un personāls iestādē justos komfortabli. Izglītības iestādē atzīmē kolēģu apaļo dzīves un 

darba gadu jubilejas. Jubilāriem tiek gatavoti muzikāli priekšnesumi. Tiek organizētas iestādes 

personāla ekskursijas, administrācija organizē Ziemassvētku pasākumu darbiniekiem. Tiek veidotas 

jaunas tradīcijas: Tēvu diena septembra pirmajā nedēļā, Adventes laikā kopīgi aizdedzināt sveces, martā, 

Teātra dienas ietvaros, darbinieki iestudē nelielu izrādi bērniem. 

Problēmsituācijas un konfliktsituācijas tiek risinātas profesionāli, godīgi un taisnīgi, iesaistot visas 

ieinteresētās puses. Iestāde pievērš uzmanību izglītojamo uzvedībai, novērš fiziskos un morālos 

pāridarījumus. Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās 

piederības, kultūras un reliģiskās piederības. Pirmsskolas izglītības iestādei ir izveidojusies cieša 

sadarbība ar Ģibuļu pagasta pārvaldi un Pastendes kultūras namu, bērnu un jauniešu klubu “Kontakts”. 

Iestāde aktīvi piedalās Ģibuļu pagasta kultūras dzīvē, sniedzot muzikālus priekšnesumus nozīmīgākajos 
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pasākumos un svētkos, kā arī Ģibuļu pagasta pārstāvji un jauniešu klubs regulāri apmeklē izglītības 

iestādes nozīmīgākos pasākumus, koncertus.  

Iestādes administrācija respektē un iespēju robežās atbalsta pedagogu, iestādes darbinieku un vecāku 

ieteikumus, ierosinājumus, vēlmes un vajadzības, novērtē sasniegto. Iestāde ir mājīga un izglītojamiem 

un vecākiem pievilcīga ar kopīgām izstādēm, svētkiem un koncertiem Attieksmē pret apmeklētājiem 

izglītības iestādes personāls ir laipns un korekts.  

Izglītības iestādes pedagoģiskais personāls kopā ar iestādes padomes pārstāvjiem ir risinājis iestādes 

iekšējās kārtības noteikumu pilnveidošanu. Katru rudeni vecāku sapulcēs iestādes administrācijas 

pārstāvis vecākus iepazīstina ar Iekšējās kārtības noteikumiem un informē par iestādes mācību gada 

prioritātēm, galvenajiem pasākumiem, izstādēm, koncertiem. Regulāri tiek domāts, kā veiksmīgāk 

sadarboties ar izglītojamo vecākiem jautājumos par iestādes apmeklēšanu un slimību profilaksi.  

Izglītības iestādē ir izveidots patriotisma stūrītis, pedagogi rosina izglītojamos atpazīt valsts simbolus, 

veidojot izglītojamajos cieņpilnu attieksmi pret valsti. Grupās tiek vākti materiāli par savas grupas 

nosaukumu. Pedagogi radoši un inovatīvi gatavo materiālus par savas grupas nosaukumu, iesaistot darbā 

arī grupu izglītojamo vecākus, piemēram: “Mārītes”, “Rūķīši”, tādejādi bērnos veidojot pozitīvu 

attieksmi pret savu dzīves vietu un dzīvo dabu. Izglītības iestādē ir savs ētikas kodekss, kuru aktualizē 

katra mācību gada pirmajā pedagoģiskajā sēdē. Ar katru jauno darbinieku tiek pārrunātas iestādes 

vērtības – profesionālā ētika, humānisma principi iestādē. 

Stiprās puses:  

• Izglītības iestādē mikroklimats ir nepārtrauktā attīstības procesā. 

 • Izglītības iestādē ir savas tradīcijas.  

• Iestādē veidojas un savu vietu ieņem jaunas tradīcijas.  

• Iestādē ir profesionāla sadarbības vide, kurā iesaistās izglītojamo vecāki.  

• Izglītojamie tiek rosināti patriotismam un viņos tiek veidotas piederības jūtas savai dzīves vietai.  

Turpmākā attīstība: 

 • Pārveidot patriotisma stūrīti iestādē.  

• Turpināt kopt iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu mikroklimatu. 

 • Reizi gadā organizēt vadības un darbinieku individuālās pārrunas. 

Vērtējums – labi 

3.5.2.Fiziskā vide 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipars” ēka atrodas Pastendē, Ozolu ielā 2, Talsu novadā, LV – 3251. 

Iestādes telpas ir atbilstošas licencētās izglītības programmu realizēšanai. Grupu telpas ir funkcionālas, 

estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu iekārtojums un inventārs atbilst izglītojamo skaitam, 
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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, kurš aprīkots, atbilstoši normatīvajiem aktiem. Izglītības iestādē ir ierīkots 

metodiskais kabinets, logopēda 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. 

Izglītojamie kopā ar pedagogiem regulāri piedalās iestādes telpu noformēšanā, tīrības un kārtības 

uzturēšanā.  

Izglītības iestādē regulāri un plānveidīgi tiek veikti telpu remonti Talsu novada pašvaldības iedalītā 

budžeta ietvaros.  

2017.gada vasarā arī tika renovētas vienas grupas telpas, iepirktas jaunas mēbeles.  

Iestādē ir iekārtots interneta pieslēgums, Wi-Fi nodrošinājums. 2018./2019. mācību gadā uzstādīti Wi -

Fi  signāla pastiprinātāji. 2017.gada rudenī tiek pabeigta zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana.  

Izglītības iestāde ir nožogota, katrai grupai ir savs āra laukums ar konstrukcijām izglītojamo fiziskajām 

aktivitātēm, ir viena sporta zona. 2019. gada pavasarī tika atklāts jauns bērnu aktivitāšu centrs. Āra 

teritorija ir apgaismota, lai izglītojamie varētu veikt āra pastaigas un rotaļas diennakts tumšajā periodā.  

Katru pavasari tiek atjaunoti puķu un zaļo augu stādījumi. 2019./2020. gada pavasarī sakarā ar Covid-

19 ierobežojumiem, nenotika tradicionālā ziedu stādīšanas talka. 

Izglītības iestādes piebraucamie ceļi ir labā kvalitātē, ir uzstādītas brīdinājuma zīmes ,,Uzmanību 

bērni!”, gājēju pārejas un ātruma ierobežotāji.  

Bērnu āra laukumos trūkst šūpoļu un citu fizisku aktivitāšu veicinošu un attīstošu ierīču. Jāturpina 

iekārtot sporta laukums. Celiņi ap iestādes ēku ir fiziski novecojuši, nepieciešama to rekonstrukcija. 

Celiņu rekonstrukcija iekļauta nākamā gada budžetā. 

Stiprās puses:  

• Plānveidīgs un mērķtiecīgs iestādes telpu remonts.  

• Telpu estētiskais noformējums, tīrība un kārtība iestādes telpās. 

 • Pārdomāti sakopta un labiekārtota iestādes apkārtne.  

Turpmākā attīstība: 

 • Meklēt iespējas piesaistīt projektu līdzekļus iestādes telpu materiāltehniskās bāzes uzlabošanai; 

 • Labiekārtot iestādes teritorijas celiņus (izglītojamo drošībai);  
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• Iekārtot un aprīkot sporta laukumu;  

• Pašvaldības līdzekļu piesaiste pirmsskolas iestādes fiziskās vides labiekārtošanai. 

 Vērtējums – labi 

 

3.6. Joma: Iestādes resursi 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir 12 grupu telpas, ar kopējo platību 1254 m2 , iestādē ir visi nepieciešamie 

kabineti speciālistiem, metodiskais kabinets, uz vietas iestādē tiek mazgāta veļa, veļas mazgātuve ir 

aprīkota ar 3 veļas mašīnām un gludināmo dēli. Vienā no grupām atrodas virsdrēbju žāvējamais skapis. 

Iestādē ir visas nepieciešamās iekārtas un materiāltehniskie resursi licencētās izglītības programmas 

realizēšanai. Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, izglītojamo augumam. Pedagogi 

un izglītojamie savā darbā var izmantot datorus, projektoru, pārnēsājamo ekrānu, skeneri, printerus, 

kopētāju, brošūru iespirālēšanas ierīci, CD un DVD ierakstus no iestādes mūzikas kabineta.  

Pakāpeniski, iespēju robežās,  tiek mainītas mēbeles grupu telpās. Iestādē ir pārnēsājams tehnikas 

komplekts - portatīvais dators, projektors un ekrāns. Pedagogi šo komplektu arvien biežāk izmanto savās 

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. Iestādē pieejami 10 portatīvie datori, no kuriem 5 atrodas 

grupās. Datori ir arī mūzikas skolotājai, saimniecības pārzinei, medmāsai, vadītājai un vadītājas 

vietniecei. 

Iestādē 2019. gada vasarā ēdināšanas blokā uzstādīta jauna konvekcijas krāsns un vienas grupas telpā 

trokšņa mazināšanai uzstādīti iekaramie griesti. Vienas grupas guļamtelpā uzstādītas žalūzijas. 

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 mācību literatūra, daiļliteratūra, 

uzziņu literatūra, enciklopēdijas, vārdnīcas un metodiskā literatūra, kas regulāri un plānveidīgi tiek 

atjaunota. Te var printēt un nokopēt vajadzīgos materiālus, iespirālēt brošūras un ielaminēt mācību 

materiālus. 

Stiprās puses: 

 • Iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un telpas izglītības programmas realizēšanai. 

• Pakāpeniski visas grupas tiek aprīkotas ar datoriem. 

Turpmākā attīstība: 

 • Turpināt pirmsskolas grupās uzstādīt datorus. 
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• Efektīvāk izmantot mācību līdzekļus un tehnoloģijas. 

• Plānveidīgs un mērķtiecīgs jaunāko informācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

Vērtējums – labi. 

 

3.6.2. Personālresursi 

Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē 2019.gada 1. septembrī strādā 24 pedagogi. Izglītības iestāde ir 

nodrošināta ar atbilstošas kvalifikācijas kadriem, sekmīgi darbojas atbalsta personāls. No 24 

pedagogiem 1 iegūst augstāko izglītību. Izglītības iestādē organizē dažādu mācību iestāžu kursus,  kurus 

apmeklē visi iestādes pedagogi. Pedagogi regulāri apmeklē Talsu novada izglītības pārvaldes 

organizētos izglītojošos un informējošos metodiskos pasākumus, apmeklē lekcijas par izglītības, 

pedagoģijas un psiholoģijas aktualitātēm. Daļa iestādes pedagogu iesaistījās ESF projekta „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”: Projekta „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” rezultātu kopsavilkums: 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

Izglītības programma 
Pedagogu skaits programmā 

uz 2019. gada 01. septembri 

Pedagogu skaits, kuri 

piedalījušies profesionālās 

kompetences pilnveidē 

atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām 

01011111 24 5 

3.attēls. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

Izglītības iestādē tiek organizētas metodisko darbu skates, labās prakses pieredzes apmaiņas starp 

kolēģiem.  

Izglītības iestāde vakances uz darba vietām iestādē izsludina Talsu novada mājas lapā. Darba intervijās 

ar potenciālo darbinieku tiek ņemta vērā pedagoga izglītība un līdzšinējā darba pieredze. Darbiniekam 

tiek piedāvātas iespējas pilnveidot savas profesionālās prasmes un iemaņas pieredzējušu kolēģu vadībā. 

Katram jaunajam kolēģim ir darba mentors (kursa darbu/prakses vadītājs), kuram ir pieredze darbā ar 

izglītojamajiem. Koplīgums iestādes darbiniekam paredz atbalstu tuvinieku nāves gadījumā, u.c. 

gadījumos. Iestāde apmaksā obligāto veselības pārbaudi un arodslimību ārsta apmeklējumu. 

Stiprās puses:  

• Izglītības iestāde ir pilnībā nodrošināta ar kvalificētiem pedagoģiskajiem kadriem. 

 • Izglītības iestādē ir visi nepieciešamie personāla resursi izglītības programmas realizēšanai un iestādes 

saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 
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 • Tālākizglītībā un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos gūtās pieredzes apmaiņa 

 • Izglītības iestādes administrācija saskata tālākizglītības nepieciešamību kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšanai un sniedz nepieciešamo atbalstu. 

 • Darbojas koplīgums. 

 Turpmākā attīstība:  

• Organizēt kvalifikācijas celšanas kursus pedagogiem uz vietas iestādē. 

• Sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību risināt jautājumu par veselības apdrošināšanu.  

Vērtējums – ļoti labi. 

 

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

 3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana. 

Sākot ar 2018.gada rudeni, pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs veic izglītības iestādes vispārēju 

vērtēšanu un pašnovērtēšanu pamatjomās. Par vērtēšanas pamatu darbinieki izmanto iestādes darbībai 

atbilstošus kritērijus un līmeņu aprakstus, Edurio platformu. Pašnovērtēšanas process notiek 

demokrātiski, veidojot darba grupas, kas apkopo paveikto mācību gada laikā katrā no pirmsskolas 

izglītības iestādes darbības jomām. Rezultātus  apspriež un novērtē pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Pirmsskolas izglītības iestādes pozitīvā sadarbības vide veicina darbinieku iesaistīšanos pašnovērtēšanā. 

Pašnovērtējuma kopējais ziņojums tiek balstīts uz dokumentu izpēti, iestādes darba analīzi. 

Pašnovērtējuma ziņojums tiek apspriests iestādes pedagoģiskajā sēdē un Iestādes padomē. 

Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki vērtēšanas procesā konstatētās stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus izmanto, plānojot turpmāko izglītības un audzināšanas darbu.  

Katru mācību gadu pirmsskolas izglītības iestāde izvērtē izglītojamo mācību un audzināšanas 

sasniegumus un rezultātus, analizē tos pedagoģiskajā sēdē. Pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs 

apzina problēmas, kas parādās pašvērtēšanas procesā un saskata tās kā iespēju iestādes darba 

uzlabošanā.  

Atbilstoši iestādes darba plānam notiek prioritāšu plānošana gadam, kā arī nepārtraukti, atbilstoši 

konkrētai situācijai, tiek koriģēts darba plāns. Plānošanas procesā iesaistās visi pedagogi, iestādes 

darbinieki un Iestādes padome. 

 

 

Stiprās puses:  

• Notiek iestādes darba plāna veidošana un apspriešana;  



29 
 

• Izglītības iestādes attīstības plānošanas nepārtrauktība.  

Turpmākā attīstība:  

• Iesaistīt iestādes padomi iestādes tālākās attīstības plānošanā;  

• Organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu vecāku vēlmes, iestādes darba plānošanā.  

Vērtējums – labi 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē “Ķipars” ir visa obligātā iestādes darbu reglamentējošā 

dokumentācija. Izstrādātie dokumenti veidoti, atbilstoši normatīvajiem aktiem. Dokumenti ir noformēti 

atbilstoši dokumentu izstrādes prasībām un sakārtoti atbilstoši Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes 

lietu nomenklatūrai. Visam iestādes personālam ir izstrādāti atbilstoši amatu apraksti, kuros noteikti 

viņu darba pienākumi un tiesības. Pēc nepieciešamības amatu apraksti tiek aktualizēti. Katram 

pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekam ir pieejama precīza informācija par iestādes vadības darba 

struktūru, pienākumiem, tiesībām un atbildības jomām. Vadītāja savas kompetences ietvaros veiksmīgi 

pārrauga personāla pienākumu izpildi. Iestādes vadības atbildības jomas ir zināmas visam pirmsskolas 

izglītības iestādes kolektīvam un citām ieinteresētajām pusēm. Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar 

pedagogiem, iepazīstinātu ar vadības pieņemtajiem lēmumiem, notiek pedagogu informatīvās sēdes, 

kuru norise tiek protokolēta. Izglītības iestādes darba plānošanas dokumentācija glabājas pie iestādes 

vadītājas. 

Pirmsskolas izglītības iestādē vadība, nodrošinot labus darba apstākļus, atbalstu, atalgojumu, 

profesionālās izaugsmes iespējas, saliedējošus korporatīvos pasākumus visiem darbiniekiem, veicina 

darbinieku pozitīvas attieksmes veidošanu. 

Svarīgu jautājumu izlemšanā iestādes vadītāja konsultējas ar kompetentiem speciālistiem Talsu novada 

domē un iestādes darbiniekiem, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma pieņemšanu. Iestādes vadītāja 

pārrauga deleģēto pienākumu izpildi. Iestādes vadība strādā kā savstarpēji atbalstoša, vienota komanda, 

sadarbojas ar iestādes padomi, atbalsta personālu, LIZDA iestādes organizāciju. Ir noslēgts koplīgums. 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadībai ir noteikts darba laiks apmeklētāju pieņemšanai. 

Pedagogu darba slodzes tiek sadalītas un noteiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

Vadītāja un viņas vietniece regulāri pārskata un izvērtē iestādes darbinieku ierosinājumus iestādes 

vadības un pirmsskolas izglītības iestādes darba uzlabošanā. Iestādes pedagogu darba kvalitātes 

nodrošināšanai tiek īstenota integrēto rotaļnodarbību vērošana un analīze, notiek pedagogu profesionālo 

kompetenču pilnveidošana.  

 

Stiprās puses:  

• Kvalitatīvi izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti. 
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 • Efektīva iestādes darba organizācija un vadība.  

• Rūpes par pirmsskolas izglītības iestādes tēlu un prestižu sabiedrībā.  

• Iestādes administrācija lēmumus pieņem demokrātiski, iesaistot visas ieinteresētās puses. 

 • Iestādes administrācijas labvēlīga un savstarpēji atbalstoša sadarbība. 

 • Situācijas izpratne, analīze un spēja prognozēt tālāko rīcību.  

Turpmākā attīstība:  

• Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmuma realizāciju.  

• Turpināt attīstīt ilgtspējīgu iestādes kultūrvidi. 

 Vērtējums – labi 

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ķipars” savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām 

institūcijām. Iestādei ir regulāra sadarbība ar Talsu novada pašvaldību, Ģibuļu pagasta pārvaldi un Talsu 

novada Izglītības pārvaldi. To prioritāte ir izglītības attīstība novadā, tās iedziļinās katrā ar izglītības 

problēmām saistītā jautājumā un kopā ar pirmsskolas vadību meklē optimālāko risinājumu 

problēmjautājumam.  

Ir veiksmīga sadarbība pirmsskolas budžeta veidošanā un pirmsskolas darbības nodrošināšanā, jo 

process ir abpusēji svarīgs. Ieguvēji ir pirmsskolas izglītības vecuma bērnu vecāki, jo novads un 

sabiedrība ir ieinteresēti veiksmīgā pirmsskolas izglītības iestādes attīstībā.  

Pirmsskolas izglītības iestādei ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar citām Talsu novada izglītības 

iestādēm, Talsu novada pašvaldības Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, pašvaldības policiju, Nevalstiskajām 

organizācijām. Sadarbībā ar tām tiek veikti profilaktiski pasākumi - izglītojošas lekcijas, pārrunas, 

problēmjautājumu risināšana, realizēti dažādi projekti.  

Pirmsskolas izglītības kolektīvs vienmēr piedalās dibinātāja organizētajos projektos un pasākumos, tādā 

veidā popularizējot pirmsskolas izglītības iestādi vietējai sabiedrībai. Pirmsskolas izglītības iestādes 

deju kolektīvi un orķestris ir ļoti gaidīti Pastendes kultūras apritē, pasākumos. Katru gadu iestādes 

izglītojamie un darbinieki piedalās Jauniešu kluba “Kontakts” organizētajā Labdarības koncertā. 

Izglītojamie un viņu vecāki piedalās izstādēs, ko iestāde rīko Pastendes kultūras namā.  

Pirmsskolas izglītības iestādei ir veiksmīga sadarbība ar citām novada izglītības iestādēm, sniedzot un 

organizējot pirmsskolas izglītojamo koncertus (bērnu orķestris, deju kolektīvu skate). Katru mācību 

gadu 7 gadu vecumu sasniegušie izglītojamie dodas uz Talsu sporta halli, lai piedalītos novada 

pirmsskolas vecuma bērnu sporta dienā. Iestādes ikdienā sadarbojas ar Pastendes sporta centru 

“Akmeņkaļi”, kur sporta nodarbības 2 reizes nedēļa notiek bērniem no 4 gadu vecuma. 
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Stiprās puses: 

 • Veiksmīga sadarbība ar Talsu novada pašvaldību, Ģibuļu pagasta pārvaldi Talsu novada Izglītības 

pārvaldi; 

 • Sadarbība ar Talsu novada iestādēm un NVO; 

• Sadarbība ar Pastendes sporta centru “Akmeņkaļi”. 

Turpmākā attīstība:  

• Paplašināt sadarbību ar citām Latvijas izglītības iestādēm.  

Vērtējums - ļoti labi. 

 

4. Pašvērtējuma kopsavilkums 

NPK Jomas  Vērtējuma līmenis 

1. Mācību saturs    

1.1. Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas Labi  

2. Mācīšana un mācīšanās  

2.1. Mācīšanas kvalitāte Labi 

2.2 Mācīšanās kvalitāte Labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 

3. Izglītojamo sasniegumi Ļoti labi 

4. Atbalsts izglītojamajiem  

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana 

Labi 

4.2 Atbalsts personības veidošanā Ļoti labi 

4.3 Atbalsts karjeras izglītībā Labi 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai Ļoti labi 

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām Labi 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi 

5. Iestādes vide  

5.1. Mikroklimats  Labi 

5.2. Fiziskā vide Labi 

6. Iestādes resursi  

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi Labi 

6.2. Personālresursi  Ļoti labi 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Labi 
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7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Labi 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 

 

5. Turpmākā attīstība 

Iestādes darbības 

pamatjomas 
Turpmākās attīstības vajadzības 

Mācību saturs *Izvērtēt speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem (kods 01015511) licencēšanas nepieciešamību un 

iespējas to ieviest apmācības procesā.  

Mācīšana un mācīšanās *Pedagogu tālākizglītība. 

*Kompetenču pieejas īstenošana iestādes pedagoģiskajā procesā. 

*Mācību procesa nodrošināšana ar mūsdienu IKT.  

* Materiālās bāzes papildināšana grupās un metodiskajā kabinetā. 

*Veicināt daudzveidīgu metožu pielietošanu pirmsskolas izglītības 

satura apguvē;  

*Vērtēšanas procesa pilnveidošana kompetenču pieejas ieviešanas 

periodā. 

Izglītojamo sasniegumi *Pilnveidot vērtēšanas sistēmu iestādē kompetenču izglītības 

ietvaros; 

*Darbs ar vecākiem, lai veicinātu vecāku izpratni par pirmsskolas 

dienas ritmu un tajā organizētajām aktivitātēm. 

Atbalsts 

izglītojamajiem 

*Turpināt izglītojamos izglītot par drošību sev apkārt;  

*Uzlabot iestādes teritorijā esošos celiņus izglītojamo drošībai. 

*Izzinot vecāku vēlmes, paplašināt interešu izglītības piedāvājumu 

iestādē; 

*Organizēt izglītojamajiem un viņu vecākiem izglītojošus 

pasākumus par veselīgu dzīvesveidu. 

*Turpināt organizēt iestādē mazo dziedātāju konkursu;  

*Iestādē organizēt konkursu “Brašais ķipars”, kurā izglītojamie 

varētu demonstrēt savas prasmes un radošo potenciālu.  

*Turpināt sadarbību ar dažādu profesiju pārstāvjiem Pastendē; 

*Paplašināt metodiskā kabineta materiālu klāstu par profesijām, 

uzkrāt animācijas filmas par profesijām.  

*Rosināt izglītojamo vecākus aktīvāk līdzdarboties iestādes darbā.  

Iestādes vide  *Turpināt kopt iestādes tradīcijas, lai saglabātu un uzturētu labvēlīgu 

mikroklimatu. 

*Reizi gadā organizēt vadības un darbinieku individuālās pārrunas. 
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*Meklēt iespējas piesaistīt projektu līdzekļus iestādes telpu 

materiāltehniskās bāzes uzlabošanai; 

*Labiekārtot iestādes teritorijas celiņus (izglītojamo drošībai);  

*Iekārtot un aprīkot sporta laukumu;  

*Pašvaldības līdzekļu piesaiste pirmsskolas iestādes fiziskās vides 

labiekārtošanai. 

Iestādes resursi *Visās pirmsskolas grupās uzstādīt datorus. 

*Efektīvāk izmantot mācību līdzekļus un tehnoloģijas. 

*Plānveidīgs un mērķtiecīgs jaunāko informācijas tehnoloģiju 

nodrošinājums. 

*Organizēt kvalifikācijas celšanas kursus pedagogiem uz vietas 

iestādē. 

*Sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību risināt jautājumu par 

veselības apdrošināšanu.  

Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

*Iesaistīt iestādes padomi iestādes tālākās attīstības plānošanā;  

*Veidot iestādes Attīstības plānu turpmākajiem 3 gadiem; 

*Organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu vecāku vēlmes, iestādes 

darba plānošanā.  

*Attīstīt katra darbinieka līdzatbildību par pieņemtā lēmuma 

realizāciju.  

*Turpināt attīstīt ilgtspējīgu iestādes kultūrvidi. 

*Veiksmīga sadarbība ar Talsu novada pašvaldību, Ģibuļu pagasta 

pārvaldi Talsu novada Izglītības pārvaldi; 

*Sadarbība ar Talsu novada iestādēm un NVO. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipars” vadītāja:                                       Dz. Kudiķe - Vizbele 

 

Apstiprināts pedagoģiskajā sēdē Nr.1, 17.09.2020. 

 

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU  

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 Saskaņots:  

Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja:       K. Vecmane 


