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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 
 

Talsu novada pašvaldības Laidzes pirmsskolas izglītības iestāde “Papardīte” atrodas Laidzes 

pagasta ciemata centrā. Pagasts robežojas ar Talsu pilsētu, izglītības iestāde atrodas 8 km attālumā 

no novada administratīvā centra, Vandzenes – Upesgrīvas virzienā. Laidzes pagastā dzīvo aptuveni 

1900 iedzīvotāju. Ciematā centrā atrodas PIKC Rīgas Valsts tehnikums Laidzes teritoriālā 

struktūrvienība ar plašu sporta laukumu un sporta zāli, kuru sporta nodarbībām un dažādām citām 

kustību aktivitātēm izmanto arī PII “Papardīte” audzēkņi. Laidzes PII “Papardīte” izveidojusies 

laba sadarbība ar Laidzes pagasta bibliotēku un brīvā laika pavadīšanas centru, kas atrodas pagasta 

pārvaldes ēkā, ciemata centrā, netālu no pirmsskolas izglītības iestādes. 

Ziņas par pirmo bērnudārzu Laidzē ir no pagājušā gadsimta 50tajiem gadiem. Tas atradies 

dažādās privātmājās, kurās parasti “pieskatīti” bērni. Par bērnu pieskatīšanu vecāki maksājuši gan 

naudas izteiksmē, gan ar pārtikas produktiem. Pirmā ziņa par valsts bērnudārzu fiksēta 1962.gadā, 

Talsu rajona laikrakstā “Padomju Karogs”. Laidzes lauksaimniecības sovhoztehnikuma kopmītņu 

ēkā tiek atvērtas telpas bērnudārzam, kuru apmeklē bērni no divu līdz sešu gadu vecumam. Tā kā 

bērnudārzs vairākas reizes mainījis pakļautību, vadību, ēkas, kurā bērnudārzs izvietots, daudzi 

vēsturiski dati nav fiksēti un vairs nav atrodami. 

1989.gada pirmajā martā ekspluatācijā tiek nodota pašreizējā bērnudārza ēka, pēc tipveida 

projekta, atbilstoši tā laika prasībām, lai varētu funkcionēt kā izglītības iestāde pirmsskolas vecuma 

bērniem. Iestādei tiek dot nosaukums – “Papardīte”, to apmeklē 89 audzēkņi, kas atbilstoši 

vecumam izvietoti piecās grupās. 

Līdz ar demogrāfisko krīzi valstī, strauji samazinās audzēkņu skaits. 1992.gada septembrī 

grupas tiek apvienotas un 42 bērni tiek izvietoti divās vecuma grupās. Laidzes pagasta pārvalde 

atbrīvotās telpas izīrē ambulancei, elektronikas firmai, pastam,  kā arī iekārto bibliotēku un brīvā 

laika pavadīšanas centru. Bērni skaitam pakāpeniski atkal pieaugot, 2007./2008.mācību gadā tiek 

atjaunotas trešās grupas telpas, jo audzēkņu skaits pieaudzis līdz 54 bērniem. Pakāpeniski izīrētās 

telpas tiek atbrīvotas, atrodot sev mājvietu citur, saglabājas tikai pielāgotās ambulances telpas. 

Ēkas kopējā platība ir 1258,2 m², no kurām pirmsskolas izglītības iestāde izvietota 864,7 m², 

telpu platība nodarbībām – 225,8 m². Grupu telpās ir atsevišķas guļamtelpas un nodarbību telpas. 

Zāle tiek izmantota mūzikas nodarbībām un dažādiem tematiskiem pasākumiem. Metodiskais 

kabinets un logopēda kabinets iekārtots vienā telpā, kurā sistematizēta pedagoģiskā literatūra, 

mācību materiāli, bērnu daiļliteratūra, attīstošās spēles. Vienas grupu telpas ir izīrētas ārsta praksei 

un pielāgotas pagasta ambulances vajadzībām – IK ”V.Norenbergas ģimenes ārsta prakse”. 

Atsevišķas sporta zāles iestādē nav, tāpēc sporta nodarbības tiek organizētas PIKC Rīgas Valsts 

tehnikums Laidzes teritoriālās struktūrvienības sporta zālē vai stadionā. 2015.gadā ar SIA 

“TALCE” finansiālu atbalstu tiek izveidots bērnu sporta laukums iestādes teritorijā, likvidēto 2 

grupu bērnu laukumu vietā, izveidojot futbola laukumu, skrejceļu, tāllēkšanas bedri un basketbola 

laukumu. Iestādes teritorija ir iežogota, iestādes centrālās ieejas un grupu ieejas durvis aprīkotas ar 

drošības kodiem. Pie iestādes ierīkota automašīnu stāvvieta. Iestādes apkārtne ir apzaļumota, bērnu 

laukumiem ir zāles segums.  

Pateicoties Talsu novada pašvaldības un Laidzes pagasta pārvaldes atbalstam, pēdējos piecos  

gados veikti sekojoši remontdarbi:  

• renovētas tualetes telpas visās grupās; 

• atjaunots teritorijas iežogojums; 

• veikts kosmētiskais remonts “Bitīšu”  grupas telpā un ēdienu sadales telpā; 

• atjaunots grīdas segums un veikts telpu kosmētiskais remonts “Taurenīšu” grupā; 

• “Mārīšu” grupā veikts kosmētiskais remonts ēdienu sadales telpā un atjaunots grīdas 

segums, kosmētiskais remonts guļamtelpā; 

• atjaunotas evakuācijas kāpnes; 

• veikta aktu zāles un centrālā koplietošanas gaiteņa renovācija; 

• uzsākta āra rotaļu laukuma labiekārtošana. 
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Laidzes PII “Papardīte” ir Talsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde, īsteno 

vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111). 

 

Izglītības iestādes dibinātājs: Talsu novada Dome, 2010.gada 14.janvārī 

Izglītības iestādes juridiskais statuss: Pastiprinātās pārvaldes iestāde 

Izglītības iestādes nosaukums: Laidzes pirmsskolas izglītības iestāde “Papardīte” 

Izglītības iestādes juridiskā adrese: “Bērnudārzs”, Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā, LV-

3280 

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs: 4101901589 

Izglītības programmas nosaukums: Pirmsskolas izglītības programma 

Izglītības programmas kods: 0101 11 11 

Vispārējās izglītības programmas licence: Nr. V – 3428 (izdota saskaņā ar Izglītības kvalitātes 

valsts dienesta 2011.gada 10.janvāra lēmumu Nr. 74-v) 

Izglītības programmas īstenošanas vietas adrese: “Bērnudārzs”, Laidze, Laidzes pagasts, Talsu 

novads 

Izglītības iestādes kontakti: tālrunis: 63221687; mob.: +37129298991;  

         e-pasts: laidzespiipapardite@talsi.lv 

 Izglītības iestādes vadītāja: Solveiga Dāvidsone  
 

Izglītojamo skaits atspoguļots 1.tabulā: 

 

 

 

 

1.tabula. Izglītojamo skaits  

Laidzes PII „Papardīte” darbojas trīs jaukta vecuma grupas – “Mārītes”, “Bitītes” un 

“Taurenīši”,  kuras apmeklē bērni vecumā no pusotra līdz septiņiem gadiem. Pārsvarā tie ir Laidzes 

pagastā deklarētie bērni, kā arī no Vandzenes pagasta un Talsu pilsētas.  

Ar izglītojamiem strādā septiņi pirmsskolas pedagogi, mūzikas skolotāja, sporta skolotājs 

(uzsāk darbu 2019./2020.m.g.), logopēds. Iestādes personāls sastāv no 20 darbiniekiem – no 

kuriem desmit pedagogi, divi atbalsta personāls, astoņi tehniskie darbinieki.  

Pedagogu kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs atspoguļots 2.tabulā: 

 

 

 

 

2.tabula. Pedagogu kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs. 

Iestādes vadību nodrošina iestādes vadītāja, izglītības metodiķe (0,3 slodzes) un saimniecības 

pārzine (0,5 slodzes). 

Iestādes atbalsta personāls ir medicīnas māsa (0,4 slodzes) un logopēde (0,62 slodzes). Logopēde 

strādā ar iestādes audzēkņiem, kuriem ir runas un valodas traucējumi pēc individuāla plāna. 

Iestādes pedagogi pastāvīgi paaugstina savu profesionālo kompetenci šādos virzienos: 

pedagoģija, psiholoģija, kompetenču pieejā balstīta izglītības satura pilnveide, rotaļnodarbību 

metodika un plānošana, audzināšanas un bērnu tiesību aizsardzības joma, sistemātiski piedaloties 

tālākizglītības kursos, pieredzes apmaiņas semināros, konferencēs. 

Mācību gads m.g. sākumā m.g. beigās No tiem 5 – 6 

gadīgie audzēkņi 

2017./2018. 57 64 14 

2018./2019. 65 64 24 

2019./2020. 62 60 24 

Mācību gads Ar augstāko 

pedagoģisko 

izglītību 

t.sk. ar bakalaura 

grādu 

t.sk.ar maģistra 

grādu 

t.sk. studē Pedagogu 

vidējais 

vecums 

2017./2018. 9 3 2 1 43,3 g. 

2018./2019. 9 3 2 1 43,3 g. 

2019./2020. 11 3 2 1 44,0 g. 

mailto:laidzespiipapardite@talsi.lv


5 
 

Pirmsskolas izglītības iestādes 5 – 6 gadīgajiem audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja dejot tautas 

deju pulciņā “Virpulītis”, kuru finansē Laidzes pagasta pārvalde. Lai attīstītu iestādes audzēkņu 

radošās spējas, papildus mācību procesa ietvaros organizētajām muzikāli radošajām 

rotaļnodarbībām, tiek organizēta instrumentu spēle un individuālais darbs solo dziedāšanā ar 

muzikāli apdāvinātākajiem audzēkņiem. 

Iestādes daudzbērnu ģimeņu bērnu un 6-gadīgo bērnu ēdināšanas izmaksas sedz Talsu novada   

pašvaldība. Nepieciešamības gadījumā trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem Talsu novada 

sociālais dienests garantē audzēkņa ēdināšanas izdevumu apmaksu. 

Iestāde sistemātiski, ar godalgotiem rezultātiem, piedalās SIA “AAS “Piejūra” organizētajā 

makulatūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim kokiem!” Konkursa ietvaros sekmīgi tiek realizēta 

sadarbība ar vecākiem, padziļinātas audzēkņu zināšanas par saudzīgu attieksmi pret dabu un 

otrreizēju izejvielu pārstrādi. 

Konkursa rezultāti apkopoti 3.tabulā: 
 

3.tabula. Makulatūras vākšanas konkursa “Palīdzēsim kokiem!” rezultāti. 

Kopš 2013./2014.mācību gada iestādē darbojas aktīva un atbalstoša Iestādes padome. Liela 

vērība tiek veltīta sporta aktivitātēm -rudenī un pavasarī- Iestādes padome sadarbībā ar grupu 

personālu organizē ģimeņu sporta spēles. Iestādes padome ierosina un 2016.gada 1.martā nodibina 

“Laidzes PII “Papardīte” atbalsta biedrību”, ar mērķi veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz 

izglītības, kultūras, sporta un veselīgas dzīvesveida veicināšanu Laidzes PII “Papardīte” un Laidzes 

pagastā, pirmsskolas izglītības iestādes materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, audzēkņu radošo un 

intelektuālo spēju attīstīšanu, vienlīdzīgu iespēju attīstību. 2016.gadā biedrība iesniegusi un realizējusi 

Talsu novada fonda projektu programmas konkursā “Savu vidi veidojam paši” projektu “Talsu novada 

Laidzes PII “Papardīte” nojumju rekonstrukcija”, kura ietvaros no 2016.gada 2.maija līdz 2016.gada 

1.septembrim rekonstruētas divas iestādes bērnu rotaļlaukuma nojumes, radot drošu un estētisku rotaļu 

un mācību vidi. 2017.gadā biedrība iesniegusi un realizējusi Talsu novada fonda projektu programmas 

konkursā “Savu vidi veidojam paši” projektu “Talsu novada Laidzes PII “Papardīte” sporta ierīču 

uzstādīšana”, kura ietvaros no 2017.gada 15.aprīļa līdz 2017.gada 1.septembrim labiekārtots bērnu 

sporta laukums, izveidojot atbilstošas sporta ierīces bērnu fiziskajām  aktivitātēm.  

 2018.gada un 2019.gada pavasarī, aprīļa pēdējā nedēļā, iestādē tiek organizēti pirmsskolas 

izglītības iestāžu audzēkņu Dzejas svētki “Dzejolēns”, kuru dalībnieki ir Talsu, Rojas, Dundagas un 

Mērsraga novadu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi. Svētki tiek organizēti ar mērķi pilnveidot 

pirmsskolas vecuma bērnu dzimto valodu un runas kultūru, apzināt un popularizēt latviešu bērnu 

dzejas autoru darbus, iedzīvināt Laidzes pagasta Dzejas svētku tradīciju, kura Laidzē aizsākta 

1958.gadā. 2020.gada pavasarī plānotie Dzejas svētki tiek atcelti, sakarā ar izsludināto ārkārtas 

situāciju valstī. 

 Iestādei ir savs moto un sava dziesma, kuru autore ir ilggadējā (01.09.1979. – 20.08.2013.) 

iestādes vadītāja Daina Šimkuna.  

Konkursa 

gads 

Savāktā 

makulatūra 

Izglābtie 

koki 

Iegūtā 

godalga 

Balva - ekskursija 

2014.g. 4960 kg 69 II Ventspils H.Dorbes muzejs, Piejūras brīvdabas 

muzejs, Bērnu pilsētiņa 

2015.g. 3840 kg 54 II Sabiles vīnogulāju kalns, “Pasaku mežs” Imulās 

2016.g. 5860 kg 82 I Tērvetes dabas parks 

2017.g. 5500 kg 77 II Rīgas ZOO 

2018.g. 9060 kg 126 I Ventspils Pārventas bibliotēka, Piejūras brīvdabas 

muzejs,  Džungļu taka, Bērnu pilsētiņa 

2019.g. 7860 kg 110 III Pūres šokolādes muzejs, Tukuma bērnu pilsētiņa, 

Lauku sēta “Indāni” Kandavas novadā 

2020.g. 17260 kg 241 II “Baskāju taka” atpūtas bāzē Valguma pasaule, 

Tukuma bērnu rotaļu pilsētiņa 
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“Papardītei” 

1. Kur raibas pļavas, mežs, tur, kur ezers mirdz, 

Kur putnu dziesmu, saules vienmēr gana. 

Kā putnēns mazs pie Laidzes siltās sirds 

Tā šodien glaužas „Papardīte” mana. 
 

Piedz.: Šodien un rīt, tagad, tūlīt 

Uzsmaidi mums, „Papardīt”! 
 

2. Kur bērnu smiekli skan, nebēdā neviens, 

Jo rotaļu un svētku kņadas gana. 

Mūs kopā savij zeltains pavediens 

Ar bērnu dienām „Papardītē” manā. 
 

3. Kad atnāks vakars kluss, domas aizved mūs 

Taj(o)s ceļos, kas kā burvju zvaniņš zvana. 

No sirds uz sirdi kopā saucot mūs 

Vēl daudzus gadus „Papardītē” manā! 
 

Piedz.: Šodien un rīt, tagad, tūlīt 

Uzsmaidi mums, „Papardīt”! 

Šodien un rīt, tagad, tūlīt 

Esi tu mums, „Papardīt”! 

 

 

 

 

Iestādes moto: 

 “Mīlestības, prieka un zināšanu nekad nevar būt par daudz!” 
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2. Izglītības iestādes pamatmērķi 

 Laidzes pirmsskolas izglītības iestādes “Papardīte” vīzija, misija, mērķi un uzdevumi, 

prioritātes, darbības virzieni un sasniegtie rezultāti. 
 

Vīzija: demokrātiska un mūsdienīga izglītības iestāde, profesionāla un radoša personāla 

komanda, kas mērķtiecīgi realizē izglītojamo harmonisku un vispusīgu attīstību. 
 

Misija: sabiedrībai atvērta, konkurētspējīga pirmsskola, kurā ir psiholoģiski labvēlīga vide 

izaugsmei gan izglītojamiem, gan iestādes personālam. 
 

Mērķis: realizēt vispārējās pirmsskolas izglītības programmas apguvi, sekmējot katra 

izglītojamā sasniegumu izaugsmi, atbilstoši katra individuālajām spējām. 
 

Uzdevumi: 

1) veicināt izglītojamo daudzpusīgu un harmonisku attīstību, veidojot apziņu, kas balstīta 

uz savas rīcības, darbības, jūtu un vēlmju izzināšanu; uz savu spēju izpausmi aktīvā 

darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības; uz patriotisma, kultūridentitātes un 

valstiskuma apziņas veidošanu; 

2) mācību satura apguvē pakāpeniski īstenot kompetenču pieeju: izmantot mācību 

metodes, kas raisītu bērnos interesi par zināšanām, rosinātu bērnus domāt un rast 

atbildes uz jautājumiem, pilnveidotu praktisko un pētniecisko darbību; 

3) nodrošināt izglītojamiem mācību vidi, kura ir fiziski un emocionāli droša, atbalstoša un 

attīstoša, mainīga un pielāgota ikviena bērna mācīšanās un attīstības vajadzībām; 

4) īstenot audzēkņu, pedagogu un vecāku mērķtiecīgu, atbalstošu, uz bērna mācīšanās un 

attīstības vajadzībām vērstu sadarbību, iesaistot vecākus bērna mācīšanās procesā un 

nodrošinot regulāru atgriezenisko saiti par bērna sniegumu un sasniegumiem; 

5) nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un pašizglītību pedagoģisko 

kompetenču paaugstināšanai; tehnisko darbinieku mūžizglītību. 
 

Prioritātes, darbības virzieni un sasniegtie rezultāti. 

 

Iestādes izvirzītās prioritātes, darbības virzieni un sasniegtie rezultāti apkopoti 4. tabulā. 

Mācību 

gads 

Izvirzītās prioritātes un 

darbības virzieni 

Sasniegtie rezultāti 

2017./2018. 1. Izglītības process. 

Izglītojamo runas, valodas un 

lasītprasmes veicināšana.  

 

 

 

 

Izstrādāti pedagogu pašizgatavotie mācību 

materiāli. Pilnveidota grupu pedagogu un 

logopēdu savstarpējā sadarbība. Organizēti 

satrpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņu dzejas svētki “Dzejolēns”, ar mērķi 

pilnveidot pirmsskolas vecuma bērnu dzimto 

valodu un runas kultūru. 

2. Iestādes vide. Iestādes 

mikroklimata un fiziskās 

vides pilnveidošana. 

“Mārīšu” grupas guļamtelpas grīdas seguma 

atjaunošana, sienu, griestu kosmētiskais 

remonts, apgaismojuma nomaiņa atbilstoši 

VUGD prasībām. Koplietošanas gaiteņa (I 

d.) renovācija, apgaismojuma nomaiņa. 

Mēbeļu iegāde, atbilstoši bērnu skaitam 

(gultiņas, galdi, garderobes skapīši 

“Taurenīšu” grupas telpā, plaukti “Bitīšu”  

grupas telpā). Sporta laukuma pilnveide. 

Rezerves (evakuācijas) kāpņu sakārtošana, 

lai nodrošinātu bērnu drošību. Centrālo 

kāpņu (pie ieejas iestādes teritorijā) 

sakārtošana. 
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2018./2019. 1. Izglītības process. Āra 

rotaļnodarbību organizēšana 

un dabasizziņas procesu 

padziļināta apgūšana.  

Sistemātiska brīvdabas aktivitāšu 

organizēšana visa mācību gada garumā. 

Izstrādāta un veiksmīgi realizēta bērnu 

izzinošā darbība visa gada garumā “Koku 

stāsti”. Regulāra pētījumu, eksperimentu 

iekļaušana izglītības procesā. Grupu 

materiālās bāzes papildināšana ar dabas 

izpētes mācību materiāliem. Organizēta 

starpnovadu pirmsskolas pedagogu 

metodiskā apvienība “Koku stāsti”. 

Organizēti izglītojoši pārgājieni, mācību 

ekskursijas, pasākumi, izstādes visa mācību 

gada garumā par koku tēmu. 

2. Iestādes vide. Iestādes 

mikroklimata un fiziskās 

vides pilnveidošana. 

“Taurenīšu” grupas tualetes telpas remonts 

(atbilstošas kabīnes, izlietnes). Koplietošanas 

gaiteņa (II d.) renovācija, apgaismojuma 

nomaiņa. Sporta laukuma pilnveide. Mēbeļu 

iegāde, atbilstoši bērnu skaitam (garderobes 

skapīši “Bitīšu” grupas telpā).   

2019./2020. 1. Izglītības process. 

Īstenot un organizēt 

kompetenču pieejā balstītu 

mācību un audzināšanas 

procesu vispusīgai bērnu 

personības attīstībai  

Pakāpeniska pāreja uz caurvijās balstītu 

mācību procesu.  Mērķtiecīgi organizētas 

rotaļnodarbības un netieši vadītas bērnu 

brīvas rotaļnodarbības telpā un dabā visas 

dienas garumā. Sekmēta bērnu personības 

attīstība, ievērojot viņu vajadzības, spējas, 

intereses, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot 

domāšanas prasmes, radošumu un 

pašizpausmi. 

2. Iestādes vide. Iestādes 

mikroklimata un fiziskās 

vides pilnveidošana.  
 

Veidot pirmsskolas vecuma 

bērniem drošu, pieejamu, 

mērķtiecīgi iekārtotu, uz 

attīstību virzītu, attiecīgā 

vecumposma prasībām 

atbilstošu, izglītojošu vidi, 

īstenojot mācību un 

audzināšanas procesu. 

Iekārtota uz bērnu attīstību vērsta vide -  

mācību jomu centru ierīkošana katrā grupā; 

runājošās sienas izveide. Sistemātisks un 

rosinošs pedagogu atbalsts bērniem 

aktivitāšu centru izvēlē.  

Visas grupu telpas aprīkotas ar žalūzijām, 

nodrošinot telpās atbilstošu klimatu. Grupās 

iegādāti papildus plaukti, paklāji, realizējot 

aktivitāšu centru izveidi. 

Uzsākta āra rotaļlaukuma labiekārtošana. 

4.tabula. Prioritātes, darbības virzieni un sasniegtie rezultāti. 

 Atzinīgi vērtējams: 

• veiksmīgi īstenota pakāpeniska pāreja uz caurvijās balstītu mācību procesu; 

• grupās iekārtoti mācību jomu centri, kuri veicina pilnīgu pāreju uz kompetencēs balstītu 

mācību un audzināšanas procesu; 

• izglītojošas mācību ekskursijas un pārgājieni; 

• sistemātiska dalība un godalgotās vietas makulatūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim 

kokiem!”; 

• aktīva un darbīga Iestādes padome (regulāras labiekārtošanas talkas, sporta pasākumi 

ģimenēm); 

• sadarbība ar Laidzes pagasta pārvaldi un Laidzes pagasta bibliotēku. 
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3. Izglītības iestādes sniegums kvalitātes rādījumos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 
 

3.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

 Talsu novada pašvaldības Laidzes pirmsskolas izglītības iestādē “Papardīte” īsteno Valsts 

izglītības satura centra (VISC) izstrādāto un Izglītības kvalitātes valsts dienesta apstiprināto 

pirmsskolas izglītības programmu  (kods 01011111). Programma darbojas saskaņā ar Ministru 

kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”. 

 Iestādes pedagogi pārzina valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, mācību saturu katram 

vecumposmam, iestādes mērķus, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus. Mācību gada sākumā ar 

pedagoģiskās sēdes lēmumu tiek apstiprināti mācību gada mērķi, uzdevumi, audzināšanas un 

tematisko pasākumu plāns, izglītības procesa plānojums, kas ietver dienas ritu, mērķtiecīgi 

organizētas rotaļnodarbības un rotaļnodarbības telpā un dabā visas dienas garumā mācību saturu, 

brīvo rotaļnodarbību izzinošās tēmas, izmantojamās mācību literatūras sarakstu. Minētie izglītības 

procesa plānojuma dokumenti atrodas metodiskajā kabinetā un atbilstoši katrā grupā, kur tie 

pieejami izglītojamo vecākiem. 

 Pedagoģiskās padomes sēdēs pedagogi izvērtē izglītības procesa  plānojuma izpildes gaitu, 

nosaka stiprās un vājās puses. Regulāri notiek sapulces, kurās kopīgi tiek apspriesti dažādi 

jautājumi par ikdienas darbu, tematiskajiem pasākumiem, audzēkņu izglītošanu un audzināšanu un 

iestādes attīstības virzieniem. Regulāri tiek papildināti un pilnveidoti mācību un uzskates līdzekļi. 

 Pedagogi sistemātiski apmeklē profesionālās pilnveides kursus un seminārus, kā arī Talsu 

novada Izglītības pārvaldes organizētās metodiskās apvienības – pedagogu labās prakses pieredzes 

apmaiņas seminārus. Tajos iegūtās zināšanas, prasmes un pieredze tiek ieviestas pedagoģiskajā 

procesā ar izglītojamiem un viņu vecākiem.  

 Pedagogi plāno individuālo darbu ar izglītojamiem – ar talantīgajiem audzēkņiem un bērniem 

ar mācību un uzvedības traucējumiem. Audzēkņiem, kuriem ir valodas, runas traucējumi 

individuālas nodarbības organizē iestādes logopēds pēc īpaša grafika. 

 Tiek sekmēta izglītojamo ekoloģiskā izglītība, mācību saturā tiek iekļautas tēmas par dabas 

saudzēšanu, atkritumu šķirošanu, apkārtējās vides saudzēšanu (konkurss “Palīdzēsim kokiem!”,  

PET pudeļu, izlietoto bateriju vākšanas akcijas u.tml.) 

 Izglītības iestādē ir izstrādāts un tiek īstenots audzināšanas darba plāns, kas paredz vienotu, 

pēctecīgu, nepārtrauktu un daudzveidīgu audzināšanas procesu. Vērtības un tikumus izkopj, 

pedagogiem un izglītojamiem iedzīvinot tikumus savstarpējās attiecībās un pilnveidojot savu 

vērtību sistēmu. Atbilstoši audzināšanas darba plānam grupu pedagogi plāno tematiskos 

pasākumus izglītojamiem. 

 Balstoties uz materiāliem par kompetenču pieeju mācību saturā, pedagogu tālākizglītības 

pilnveidi un pieredzes apmaiņas pasākumiem, grupu ikdienas izglītības procesā pakāpeniski tiek 

ieviestas jaunā satura ievirzes, veicot grupas vides izmaiņas mācību jomu centru iekārtošanā. 
   

Secinājumi: 

• mācību saturs virzīts uz kompetencēm balstītas izglītības pamatprincipiem; 

• profesionāla, radoša, kompetenta pedagogu komanda; 

• daudzveidīgas mācību formas un metodes izglītības procesā. 
 

Turpmākā attīstība:  

• turpināt iesākto mācību darbu jaunā mācību saturu ieviešanā, pilnveidojot mācību jomu 

centrus grupu telpās; 

• sekmēt pedagogu savstarpējo sadarbību kopēja mācību satura plānošanā; 

• veicināt pedagogu savstarpējo brīvo rotaļnodarbību vērošanu un pieredzes apmaiņu. 
 

Vērtējums jomā Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas: labi. 
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3.2. Mācīšana un mācīšanās 
3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

    Laidzes pirmsskolas izglītības iestādē “Papardīte” pedagogi savstarpēji sadarbojas mācību 

darba plānošanā, lai izglītības procesā īstenotu iestādes pamatmērķi – realizēt vispārējās 

pirmsskolas izglītības programmas apguvi, sekmējot katra izglītojamā sasniegumu izaugsmi, 

atbilstoši katra individuālajām spējām.  
Pirmsskolas izglītības pedagogi mācīšanas procesā izmanto daudzveidīgas mācību formas, 

metodes un metodiskos paņēmienus. Iestādes pedagogi izvērtē un dalās pieredzē par atbilstošu 

mācīšanas metožu pielietojumu konkrētajā vecuma grupā, kā arī meklē risinājumus izglītojamo 

vajadzībām ikvienā grupā. Diskusijā piedalās un ar savu redzējumu iepazīstina izglītības metodiķe 

un iestādes vadītāja. Pedagoģiskajās sēdēs un pedagogu informatīvajās sanāksmēs pedagogi dalās 

pieredzē par metodisko materiālu izmantošanu mācīšanas kvalitātes nodrošināšanā. 

Mācību gada noslēgumā pedagogi veic rakstisku sava darba pašvērtējumu pēc iestādē 

izstrādātas veidlapas (Veidlapa Nr.8), kas atspoguļo katra pedagoga individuālo pienesumu 

iestādes kopējā izglītības procesā un attīstībā. Vadība izvērtē katra pedagoga iesniegto 

pašvērtējumu, atzinīgi novērtē sasniegumus, sniedz ieteikumus turpmākai darba pilnveidei. 
Mācību gada ietvaros katrs iestādes pedagogs plāno un realizē tematisku pasākumu visiem iestādes 

audzēkņiem (skat. iestādes tematisko pasākumu plānus). Ieguvēji ir gan audzēkņi, gan pedagogi. 

Rezultātā audzēkņiem tiek piedāvāts citu grupu pedagogu radošā pieeja, mācību formas, pedagogiem 

– realizēt praksē visdažādākās savas radošās idejas. 

Izglītības procesa dažādošanai un pilnveidošanai iestādes audzēkņiem regulāri tiek organizēti 

izglītojoši pārgājieni, mācību ekskursijas, muzejpedagoģisko programmu un pagasta bibliotēkas 

tematisko pasākumu apmeklējumi. 

Iestādē regulāri izvērtē mācību procesa kvalitāti pēc noteiktiem vērtēšanas kritērijiem. Pēc 

vērotās mācību aktivitātes organizē konstruktīvu sarunu ar pedagogu par redzēto, uzsverot 

pozitīvo, pārrunājot iespējamos turpmākās darbības virzienus. 

Iestādē organizētas sekojošas metodiskās apvienības Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas 

pirmsskolas iestāžu pedagogiem:  

✓ “Praksē balstīta pedagogu vispārējo kompetenču pilnveide - labās prakses piemēri 

pirmsskolā PII mūzikas skolotājiem” (2016. gada 19.oktobrī); 

✓ “Bērnu izzinošā darbība visa gada garumā “Koku stāsti” (2019.gada 13.maijā). 

Metodiskā apvienība Igaunijas pirmsskolas mūzikas pedagogiem “Labās prakses piemēri 

pirmsskolā” (2016. gada 26.oktobrī). 

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā (2019.g. marts)  veiksmīgi realizēts attālināts 

mācību process, par to liecina saņemtās atgriezeniskās saites ar mācību darba rezultātu no 

audzēkņu vecākiem (video, foto lietotnē WhatApp). 
 

Secinājumi: 

• pedagogu kompetence mācību procesā izmantot daudzveidīgas mācību metodes un 

metodiskos paņēmienus mācīšanas kvalitātes nodrošināšanā; 

• izglītojošas mācību ekskursijas, pārgājieni, muzejpedagoģiskās programmas, 

tematiskie pasākumi (iestādē, pagasta bibliotēkā u.c.); 

• labās prakses piemēri. 
 

Turpmākā attīstība:  

• turpināt organizēt metodiskās apvienības, pieredzes apmaiņas pasākumus kvalitatīva 

mācīšanas procesa pilnveidošanai; 

• turpināt organizēt izglītojošas mācību ekskursijas, pārgājienus, rast jaunas idejas mācību 

formu un metožu dažādošanā; 

• pilnveidot pedagogu prasmes izmantot IT kvalitatīva un mūsdienīga mācīšanas procesa 

īstenošanā. 

Vērtējums kritērijā Mācīšanas kvalitāte: labi. 
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3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Iestādē mācīšanās procesu organizē, pakāpeniski ieviešot kompetenču pieejā balstītu izglītības 

procesu, plānojot mērķtiecīgi organizētas rotaļnodarbības un netieši vadītas bērnu brīvās 

rotaļnodarbības telpā un dabā visas  dienas garumā.  Mācīšanās procesā tiek iekļautas interešu 

izglītības pulciņu nodarbības (tautiskās dejas, instrumentu spēle).  Ikgadējās iestādes vecāku un 

darbinieku kopsapulcēs izglītojamo vecākus iepazīstina  iestādes darbības prioritātēm,  mērķiem un 

uzdevumiem, darba organizāciju iestādē un iestādes iekšējās kārtības noteikumiem. Ar vēlamo 

pirmsskolas izglītības satura apguves rezultātu, dienas ritu attiecīgajā vecumposmā, vecāki tiek 

iepazīstināti grupu vecāku sapulcēs mācību gada sākumā. 

Lai nodrošinātu mācīšanās kvalitāti, pedagogi ikdienas mācību procesā izmanto daudzveidīgas 

mācību metodes un formas, kas atbilst izglītojamo vecumam, plānotajam sasniedzamajam rezultātam, 

kas tika atspoguļots pirmsskolu tiešsaistes informācijas sistēmā ELIIS. Darbā ar talantīgajiem 

audzēkņiem, kā arī ar izglītojamiem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi, pedagogi izvēlas 

atbilstošas mācību metodes, motivē audzēkņus darboties individuāli, pāros, apakšgrupās. Pedagogu 

komanda nodrošina mācīšanās procesa saikni ar reālo dzīvi. Mācību procesā pedagogi mācību saturu 

īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm. Izglītības iestāde pamatā nodrošina visus izglītojamos ar 

mācību materiāliem. Rotaļnodarbību procesā skolotāji veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamiem, 

rosina audzēkņus izteikt savu viedokli, izvērtēt sasniegto, secināt un pieņemt lēmumus, veido pozitīvu 

attieksmi pret mācīšanās procesu. Pedagogi ņem vērā izglītojamo viedokļus, rosina izglītojamos 

izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus. Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek izvērtēti izglītojamo 

sasniegumi. 

Mācīšanās kvalitātes nodrošināšanai svarīgs ir izglītojamo mācību iestādes apmeklējums. 

Izglītības iestādē uzskaita un analizē izglītojamo kavējumus. Grupas personāls un iestādes vadība 

sistemātiski sazinās ar vecākiem, kuri iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā nepaziņo par 

sava bērna prombūtnes iemesliem. Ja tiek konstatēta neattaisnota audzēkņa prombūtne, nekavējoties 

tiek informēts sociālais dienests. Ar pagasta sociālajiem darbiniekiem izveidojusies laba, atbalstoša 

sadarbība. Iestādes audzēkņu apmeklējumu uzskaite tiek reģistrēta pirmsskolu tiešsaistes 

informācijas sistēmā ELIIS un vienotajā Talsu novada skolu un bērnudārzu uzskaites sistēmā “Tedis” 

(skat. izdrukas). 

Iestādē katru mācību gadu tiek plānoti izglītojamo tematiskie pasākumi, atspoguļojot tos mācību 

gada I un II pusgada tematiskajā pasākumu plānā. Saturīgi un radoši tematiskie pasākumi papildina 

un dažādo ikdienas izglītības procesu, pilnveidojot mācīšanās kvalitāti iestādē. 

Iestādes izglītojamie piedalās sekojošos ikgadējos tematiskajos pasākumos: 

• Zinību diena;  

• Olimpiskā diena Talsu Sporta namā. 

• Miķeļdiena;  

• Mārtiņdiena;  

• Latvijas dzimšanas diena;  

• Ziemassvētki, “Piparkūkošanās un rūķošanās” (piparkūku cepšana); 

• Meteņdiena; 

• Starptautiskā Dzimtās valodas diena; 

• “Papardītes” dzimšanas diena; 

• Lieldienas; 

• Dzejas svētki “Dzejolēns”; 

• Lielā pavasara talka; 

• Baltā galdauta svētki; 

• Ģimenes diena; 

• Vasaras saulgrieži; 

• Sporta spēles rudenī un pavasarī; 

• Pārgājieni rudenī un pavasarī; 

• Izglītojošas mācību ekskursijas. 
  

 



12 
 

Secinājumi: 

• mācīšanās process pozitīvā, brīvā un radošā gaisotnē; 

• mācīšanās balstīta uz audzēkņa praktisku darbošanos, bērns aktīvs mācīšanās procesa 

dalībnieks;  

• uzsākta izglītības procesa atspoguļošana pirmsskolu tiešsaistes informācijas sistēmā 

ELIIS; 

• izglītojoši un radoši tematiskie pasākumi. 
 

Turpmākā attīstība:  

• turpināt ieviest bērnu apmeklējumu uzskaiti un komunikāciju ar vecākiem elektroniskajā 

vidē, izglītības platformā E-klase; 

• aktualizēt izglītojamo pašapkalpošanās prasmes izglītības procesā.; 

• papildināt grupu mācību materiālus ar praktiskās dzīves darbības priekšmetiem. 
 

Vērtējums kritērijā Mācīšanās kvalitāte: labi. 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijas. Iestādē izglītojamo vērtēšanu pedagogi veic, ievērojot vadlīnijās noteikto izglītojamo 

vērtēšanas kārtību, iestādē izstrādāto vērtēšanas kārtību, balstoties uz VISC izstrādāto metodisko 

materiālu “Par bērna sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā”, atspoguļojot to pirmsskolu tiešsaistes 

informācijas sistēmā ELIIS. 
Izglītojamā vērtēšana notiek visas pirmsskolas programmas apguves laikā, izvērtējot katras 

pirmsskolas izglītības posma rezultātus pēc izvirzītajiem kritērijiem. Izglītības procesa laikā audzēkņu 

zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa 

darbībā un sasniegumos. Vērtēšanas metodes atbilst izglītojamo vecumam. Pirmsskolā galvenais 

bērna darbības veids ir rotaļa, darbības organizācijas forma ir bērna patstāvīgā darbība, individuālais 

darbs un apakšgrupās. Integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā.  Vērtēšana ir 

neatņemama mācību procesa sastāvdaļa, kas nodrošina atgriezenisko saiti, organizējot un plānojot 

ikdienas mācību procesu iestādē. Par vērtēšanas kārtību informē vecākus grupu vecāku sapulcēs. Par 

izglītojamā pirmsskolas programmas apguvi vecākus informē individuālajās sarunās, uzsvaru liekot 

uz pozitīvajiem sasniegumiem un izsakot norādes, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai bērns pilnvērtīgi 

apgūtu obligāto pirmsskolas sagatavošanas mācību programmu pamatizglītības apguves uzsākšanai 

skolā. Grūtības sagādā individuālo sarunu laika grafika plānošana, daži vecāki ir neieinteresēti, 

neatsaucīgi. 

Izglītojamo attīstības dinamiku apkopo un izvērtē grupu pedagogi, mūzikas skolotājs. Divas 

reizes mācību gadā (pirmsskolu tiešsaistes informācijas sistēmā ELIIS) izvērtē audzēkņu 

sasniedzamos rezultātus. Iestādes logopēde divas reizes mācību gadā izvērtē izglītojamo runas 

attīstības dinamiku un atspoguļo “Valodas attīstības skolotāja (logopēda) dienasgrāmatā” un 

“Valodas kartē”, kurās pedagogs ieraksta logopēdisko pārbaužu rezultātus, nosakot valodas 

traucējumus, plānojot turpmāko individuālo mācību darbu. 

Iestāde rakstiski informē vecākus, kuru bērni beiguši obligāto 5-6 gadīgo audzēkņu 

pirmsskolas izglītības programmas apguvi par bērna sasniegumiem – zināšanām, prasmēm un 

attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem. Pirmsskolas izglītības satura vērtējumā tiek 

norādīti bērna sasniegumi attiecīgajās mācību jomās, kā arī pedagogu ieteikumi, rekomendācijas, 

gatavība pamatizglītības apguves uzsākšanai. 

Vecākiem ir saprotama iestādē realizētā izglītojamā sasniegumu vērtēšanas kārtība. Pedagogi 

ir atvērti individuālajām sarunām, sistemātiski informē vecākus par katra bērna ikdienas mācību 

darba veiksmēm un neveiksmēm. Nepieciešamības gadījumā pedagogi vērš vecāku uzmanību uz 

kopēju sadarbību, lai uzlabotu bērna mācību rezultātus. Mācību gada noslēguma pedagoģiskajā 

sēdē pedagogi dalās pieredzē par izglītojamo sasniegumiem, mācību grūtībām, izsaka 

priekšlikumus vērtēšanas kārtības un sadarbības pilnveidošanai. 
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Secinājumi: 

• iestādē ir noteiktas un tiek ievērotas vienotas prasības izglītojamo mācību sasniegumu 

vērtēšanai (ELIIS); 

• vecākiem tiek nodrošināta regulāra informācija par bērna mācību sasniegumiem; 

• pedagogi dalās pieredzē un sistemātiski izvērtē audzēkņu mācību darbu. 
 

Turpmākā attīstība:  

• veicināt izglītojamo attīstības dinamiku, pilnveidojot vērtēšanas kārtību atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.716 (21.11.2018.) 

• ieviest bērnu vērtēšanas kārtību un komunikāciju ar vecākiem elektroniskajā vidē 

(izglītības platforma E-klase); 

• motivēt ikvienu vecāku būt atbildīgam un vērstam uz sadarbību audzēkņa sasniegumu 

izvērtēšanā. 
 

Vērtējums kritērijā Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa: labi. 

 

3.3. Izglītojamo sasniegumi 
 

       Iestādē izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā atspoguļojas rotaļnodarbībās visas dienas 

garumā, bērnu patstāvīgajā darbībā, tematiskajos pasākumos. Pedagogi ievēro katra bērna 

individuālos sasniegumus, uzslavē katra izglītojamā veikumu, stimulējot un iedrošinot viņu 

nākamajai izzinošajai darbībai. Būtiski ikdienas pedagoģiskajā procesā savstarpēji pievērst 

izglītojamo uzmanību grupas biedru sasniegumiem, spēt priecāties, izrādīt sajūsmu par kādu īpaši 

augstu grupas biedra sasniegumu. Radošie bērnu darbi tiek izkārtoti grupu izstādēs, lai par 

veikumu ir iespēja priecāties gan iestādes personālam, gan vecākiem, gan pašiem audzēkņiem. 

Sistemātiski iestādes centrālajā gaitenī tiek izvietoti bērnu radošie kopdarbi, kas atspoguļo ne tikai 

audzēkņu sasniegumus radošajā jomā, bet reizē ir arī iestādes vizītkarte. Bērni ar lepnumu ved 

savus vecākus apskatīt izstādi centrālajā gaitenī, kopīgi priecājas par veikumu. 

Bērnu sasniegumi mūzikas jomā priecē gan iestādes kolektīvu,  gan vecākus iestādes 

organizētajos tematiskajos pasākumos. Individuāla mācību darba rezultātā ar muzikāli 

talantīgajiem bērniem, audzēkņu sniegums tiek atzinīgi vērtēts arī Laidzes pagastā organizētajos 

pasākumos. Katru mācību gadu iestādes audzēkņi piedalās Talsu novada Izglītības pārvaldes 

organizētajos pasākumos – novadu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu “Orķestra parādēs” 

Talsu tautas namā, kurās Laidzes PII “Papardīte” audzēkņu muzikālais sniegums instrumentu 

spēlē tika ļoti atzinīgi novērtēts. Cieša sadarbība izveidojusies ar Talsu PII “Pīlādzītis”, regulāri 

piedaloties mazo dziedātāju svētkos “Mazputniņš”, kas pulcē pirmsskolas vecuma solodziedātājus 

no apkārtējo novadu pirmsskolas izglītības iestādēm, kuri savus talantus izkopj tikai savā izglītības 

iestādē. Nozīmīgs sasniegums – “Mazputniņš – 2017” laureāta titulu saņēma Laidzes PII 

“Papardīte” audzēknis. 

Tradicionālajiem Dzejas svētkiem katrs iestādes audzēknis gatavo savu runas priekšnesumu, 

ar kuru uzstājas pasākumā iestādes ietvaros. Katrs bērns tiek motivēts droši un pārliecinoši 

uzstāties ar savu izvēlēto dzejoli. Spilgtākie priekšnesumi tiek iekļauti starpnovadu pasākumā 

“Dzejolēns”. 

Tika plānots tradicionālos Dzejas svētkus 2020.gada pavasarī veltīt novadniecei, dzejniecei 

Maijai Laukmanei. Katrs iestādes audzēknis, kopīgi ar grupu pedagogiem, jau bija sagatavojis 

izvēlēto dzejoli. Bērni ar nepacietību gaidīja tikšanos ar dzejnieci, ar kuru, gatavojoties plānotajam 

pasākumam, jau bija izveidojusies laba sadarbība. Diemžēl, Covid – 19 izraisītās pandēmijas dēļ, 

iecere nerealizējās. 
 

Secinājumi: 

• ikdienas mācību procesā ik dienu atzinīgi tiek novērtēti audzēkņu sasniegumi; 

• pedagogu profesionalitāte, kas attīsta un pilnveido audzēkņu runas kultūru un 

muzikālās spējas, motivē piedalīties pasākumos iestādē, pagastā, novadā; 

• vecāku piesaiste  audzēkņu sasniegumu pilnveidē. 



14 
 

 

Turpmākā attīstība:  

• turpināt iestādē paaugstināt audzēkņu sasniegumus ikdienas darbā; 

• turpināt piedalīties pagasta un novada organizētajos pasākumos, kuri atspoguļo 

audzēkņu sasniegumus; 

• turpināt dzejas popularizēšanu un realizēt dzejniecei Maijai Laukmanei veltītos Dzejas 

svētkus; 

• aktualizēt sadarbību ar izglītības iestādēm, kurās pamatizglītības apguvi turpina 

iestādes audzēkņi, lai gūtu informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem. 

 

Vērtējums kritērijā Izglītojamo sasniegumi: ļoti labi. 

 

3.4. Atbalsts izglītojamiem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts 

 

Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls – logopēds un medmāsa, kas apzina izglītojamo 

vajadzības. Nepieciešamības gadījumos atbalsta personāls un iestādes vadība sadarbojas ar 

Laidzes pagasta sociālā dienesta darbiniekiem, Talsu novada sociālo dienestu un bāriņtiesu, lai 

nodotu aktuālo informāciju par pamanītajām problēmām sociālā riska ģimenēs. 

Notiek sadarbība starp medicīnas māsu, grupas personālu un audzēkņu vecākiem. Jebkura 

atbalsta personāla konsultācijas ir pieejamas audzēkņiem un viņu vecākiem, vienojoties par 

konkrētu laiku. Grupu pedagogi nepieciešamības gadījumā vēršas pēc atbalsta pie iestādes 

medmāsa. Neskatoties uz to, ka medicīnas māsai ir nepilna (0,4 likmes) amata slodze, viņa ir 

pieejama visas dienas garumā (medicīnas māsas pamatdarba vieta – dr.V.Norenbergas ģimenes 

ārsta prakses feldšere – atrodas PII “Papardīte” ēkā). Iestādē ierīkots medicīnas māsas kabinets, 

kurā iespējams sniegt primāru medicīnisko palīdzību. Medicīnas māsa apkopo datus par 

izglītojamo apmeklējumu, veselības stāvokli un individuālajām vajadzībām ēdienkartē. Atbilstoši 

noteiktajām higiēnas prasībām, sastāda telpu uzkopšanas un dezinfekcijas grafikus, atbild par 

pārtikas nekaitīguma paškontroles sistēmas, kā arī par tīrīšanas un dezinfekcijas veikšanas 

uzraudzību iestādē. Medmāsas pārraudzībā ir bērnu medicīnas kartes, kuras ir svarīgākā 

informācija par bērnu veselības stāvokli. Laidzes PII “Papardīte” izglītojamiem veicina zobu 

higiēnas pamatprasmju apgūšanu. 

Iestādes logopēds strādā ar 4 – 7 gadīgiem izglītojamiem, kuriem ir valodas sistēmas nepietiekama 

attīstība, fonētiski un fonemātiski traucējumi. Logopēds mācību gada sākumā veic padziļinātu 4 līdz 

7 gadīgu izglītojamo runas un valodas pārbaudi, lai konstatētu vai nepieciešams korekcijas darbs 

izglītojamā valodas un runas attīstībā. Ar pārbaudē konstatētajiem runas un valodas rezultātiem 

logopēds iepazīstina grupu pirmsskolas pedagogus. Izglītojamā vecākus par izglītojamā runas un 

valodas attīstību informē individuālā sarunā. Izglītojamo runas un valodas korekcijas darbu 

organizē pēc logopēdiskā nodarbību grafika. Par veikto korekcijas darbu logopēds izdara 

atbilstošus ierakstus logopēdisko nodarbību dienasgrāmatā. Regulāri visa mācību gada garumā 

notiek logopēdu, grupu pedagogu un izglītības metodiķa tikšanās, lai analizētu un plānotu vienotu 

individuālo darbu izglītojamiem ar runas un valodas attīstības traucējumiem. 

Nepieciešamības gadījumā, sadarbībā ar Talsu novada Izglītības pārvaldi, pastāv iespēja 

nodrošināt pirmsskolas psihologa konsultācijas izglītojamiem. 

Ikdienas izglītības procesā pastiprināta uzmanība tiek veltīta fiziskajām aktivitātēm, 

veselīgam dzīvesveidam. Sistemātiski tiek organizētas āra aktivitātes, pastaigas, pārgājieni. 

Izveidots iestādes bērnu sporta laukums, ikdienā aktivitātēm regulāri tiek izmantots PIKC RVT 

Laidzes TS sporta stadions un zāle. Par tradīciju kļuvušas ikgadējās ģimeņu sporta spēles “Ģimenē 

ir spēks!” Kopš 2017./2018.mācību gada iestāde piedalās programmā “Piens un augļi skolai”. 

Programmas ietvaros, pateicoties Lauku atbalsta dienesta atbalstam, no Vandzenes pagasta z/s 

“Malum”,  trīs reizes nedēļā tiek piegādāti vietējie āboli. 
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Iestādes daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izmaksas sedz Talsu novada   pašvaldība, 

pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības  28.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.23 "Pabalsti 

bērnu izglītības procesa nodrošināšanai". Nepieciešamības gadījumā trūcīgo un maznodrošināto 

ģimeņu bērniem Talsu novada sociālais dienests garantē audzēkņa ēdināšanas izdevumu apmaksu. 

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2018.gada 30.augusta lēmumu Nr.347 “Par 

brīvpusdienām vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem un pirmsskolas izglītības iestāžu 

6-gadīgajiem izglītojamiem Talsu novadā”, 6-gadīgajiem bērniem piešķirtas brīvpusdienas. 
 

Secinājumi: 

• veicināta veselīga dzīvesveida ieradumu apgūšana (uzturs, fiziskās aktivitātes, higiēna); 

• laba sadarbība ar sociālo dienestu; 

• profesionāls logopēda atbalsts izglītojamiem ar runas un valodas traucējumiem; 

• ir piesaistīts sporta skolotājs, lai sekmētu audzēkņu fizisko sagatavotību. 
 

Turpmākā attīstība:  

• turpināt iestādē veselīga un fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšanu; 

• turpināt sadarbību ar vecākiem fizisko aktivitāšu organizēšanā, uzsvērt veselīga uztura 

izvēli ģimenē; 
 

Vērtējums kritērijā Atbalsts izglītojamiem. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 

atbalsts: ļoti labi. 

 

3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē izstrādāti un apstiprināt izglītojamo drošību reglamentējoši akti 

– Iekšējie kārtības noteikumi, Rīcības plāns ārkārtas situācijās, Ugunsdrošības instrukcija, 

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas, Drošības instrukcija sporta 

sacensībās un rotaļnodarbībās, Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtība, Vispārējās prasības 

izglītojamo drošības nodrošināšanai iestādes telpās un teritorijā, Kārtība par drošību telpās, kurās 

ir iekārtas un vielas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību, Kārtība izglītojamiem 

par ugunsdrošību, Kārtība izglītojamo iepazīstināšanai ar elektrodrošību, Kārtība izglītojamiem 

pirmās palīdzības sniegšanā, Kārtība izglītojamo drošībai ekskursijās un pārgājienos, Kārtība 

izglītojamo drošībai masu pasākumos, Kārtība par izglītojamo drošību sporta sacensībās un 

nodarbībās, Kārtība par izglītojamo rīcību ekstremālās situācijās, Kārtība par izglītojamo rīcību 

nestandarta situācijās, Kārtība izglītojamiem ceļu satiksmes drošībā, Kārtība par izglītojamo 

drošību uz ūdens un ledus, Kārtība izglītojamiem par personīgo higiēnu un darba higiēnu, Kārtība 

par izglītojamo drošību, veicot praktiskos darbus. rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā, Grupu 

pedagogi regulāri aktualizē izglītojamo zināšanas par drošības noteikumiem. Veselības un 

drošības nedēļas ietvaros, izglītojamie tiek informēti par drošību uz ceļa, par iespēju izvairīties no 

sadzīves traumām. Iestādes personālam un izglītojamiem ir saistošs iestādes Evakuācijas plāns, 

Civilās aizsardzības plāns, Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā, Ugunsdrošības instrukcija. Iestādē 

ir uzstādīta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārta Bentel. Iestāde noslēgusi 

līgumu ar  SIA “Mega Sargs” par ugunsdrošības sistēmas apkalpošanas un uzraudzības 

nodrošināšanu. Par automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatāciju iestādē un par 

nepiederošu personu sagaidīšanu un tālāku rīcību atbildīgā persona iestādē ir saimniecības 

pārzine. 

Iestādes teritorija ir iežogota. Iestādes centrālā ieeja un grupu ārdurvis ir aprīkotas ar drošības 

kodu. Vecāki ar parakstu mācību gada sākumā apliecina, ka durvju kodi netiks izpausti trešajām 

personām. 

Reizi gadā, mācību gada sākumā, sadarbībā ar Talsu novada pašvaldības darba aizsardzības 

speciālistu, tiek organizētas mācību evakuācijas pasākums ugunsgrēka gadījumā un darbinieku 

apmācība drošības jautājumos. Iestādē izvietoti evakuācijas plāni un norādes uz izeju. Izstrādāta 

https://likumi.lv/ta/id/301097-pabalsti-bernu-izglitibas-procesa-nodrosinasanai
https://likumi.lv/ta/id/301097-pabalsti-bernu-izglitibas-procesa-nodrosinasanai
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evakuācijas kārtība un atbildīgie par evakuāciju. Iestādē ir pieejami ugunsdzēšamie aparāti, 

darbinieki ir apmācīti, kā ar tiem rīkoties nepieciešamības gadījumā. 

Iestādē organizētās evakuācijas praktiskās nodarbības liecina, ka izglītojamie un personāls 

zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās. 

Praktiskajām nodarbībām ugunsgrēka gadījumā, saskaņā ar rīcības plānu ir būtiska nozīme, 

jo tajās atklājās arī nepilnības, kuras jānovērš, lai audzēkņu evakuācijas pasākumi ārkārtas 

gadījumos būtu droši un efektīvi. Tika konstatēs, “Bitīšu” grupas telpā vāji dzirdama trauksmes 

sirēna un, ka evakuācijas kāpnes, pa kurām jāpārvietojas audzēkņiem ārkārtas situācijā nav drošas 

– gan starp pakāpieniem, gan kāpņu margās ir lielas spraugas. Pateicoties Talsu novada 

pašvaldības finansiālam atbalstam, 2016.gadā tika ierīkots papildus ierīce ugunsdrošības 

trauksmes signālu raidīšanai uz CNP un pateicoties  Laidzes pagasta pārvaldes finansiālam 

atbalstam, 2018.gada tika renovētas visas trīs evakuācijas kāpnes.  

Iestādē darbā ar izglītojamiem veiksmīgi tiek realizēta “Džimbas deviņu soļu drošības 

programma”, izmantotas preventīvās metodes vardarbības pret bērnu novērošanai, audzēkņu 

izglītošana drošības un emocionālās noturības jautājumos. 
 

Secinājumi: 

• iestādes audzēkņi un personāls tiek sistemātiski izglītoti drošības jautājumos; 

• laba sadarbība ar Talsu novada pašvaldības darba aizsardzības speciālistiem; 

• ir izstrādāti izglītojamo drošību reglamentējošie akti, izvietoti evakuācijas plāni, 

novērstas nepilnības ārkārtas situāciju gadījumā (evakuācijas kāpnes, ugunsdrošības 

trauksmes signālu raidīšana uz CNP). 
 

Turpmākā attīstība:  

• turpināt iestādē organizēt praktiskās nodarbības izglītojamiem un darbiniekiem, lai 

regulāri atjaunotu prasmes rīkoties ārkārtas situācijās; 

• turpināt mācīt izglītojamos rūpēties par savu drošību ikdienā; 

• rast iespēju sistemātiskāk sadarboties ar policijas un VUGD pārstāvjiem, organizējot 

izglītojošas nodarbības izglītojamiem drošības jautājumos.  
 

Vērtējums kritērijā Atbalsts izglītojamiem. Izglītojamo drošības garantēšana: ļoti labi. 

 

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

 

Iestādē izstrādāts audzināšanas plāns, kas nosaka audzināšanas, mērķus, uzdevumus un 

saturu. Audzināšanas darbu ikdienas pedagoģiskajā procesā plāno un organizē grupu pedagogi, 

sadarbībā ar izglītības metodiķi, mūzikas skolotāju un logopēdu. Iestādē liela uzmanība tiek 

pievērsta tam, lai izglītojamie attīstītos kā vispusīgi attīstītas personības. Iestādes organizētajos 

pasākumos un ikdienas darbā tiek īstenota patriotiskā, pilsoniskā un veselīgu dzīvesveidu 

veicinošā audzināšana savstarpēji mijiedarbīgā pasaulē, tiek veidota pozitīva attieksme pret valsti, 

sabiedrību un tuvākajiem cilvēkiem. Izglītības iestādē redzamā vietā novietos valsts karogs, valsts 

ģerbonis un valsts himnas teksts. 

Iestādē tiek izstrādāts gada tematisko pasākumu plāns. Īpaša nozīme tiek pievērsta valsts 

svētku svinīgajiem pasākumiem (Lāčplēša diena, Latvijas proklamēšanas gadadiena, Baltā 

galdauta svētki u.c.), kuros tiek godināti valsts simboli, veidota cieņa pret mūsu valsti, iepazīti 

Latvijas vēsturiskie novadi, galvaspilsēta Rīga, dzimtais pagasts un novads. Sadarbībā ar Talsu 

Bērnu un jauniešu centru piedalāmies akcijā “Pasmaidi Latvijai!”, gatavojot un dāvinot 

apsveikumus Laidzes pagasta iedzīvotājiem svētkos. Nozīmīga vieta pasākumu plānā un ikdienas 

pedagoģiskajā procesā ieņem latviskās dzīvesziņas izzināšana, gadskārta svētku atzīmēšana. 

Pozitīvi vērtējama sadarbība ar audzēkņu ģimenēm un kopīgi veidotās izstādes ar dažādām 

latviskām senlietām no katars ģimenes “pūralādes”.  

Izglītojamo vērtīborientāciju un attieksmes veido regulāri organizētās mācību ekskursijas, 

pārgājieni (Rīgas ZOO, Tērvetes dabas parks, Ventspils pilsētā: Piejūras brīvdabas muzejs, 
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H.Dorbes muzejs, Pārventas bibliotēka, Laumu dabas parks un “Bišu taka”, Imulu “Pasaku mežs”, 

Pūres “Šokolādes muzejs”, lauku sētas Kandavas “Indānos” un Vandzenes “Bērzos”, Jaunmoku 

pils “Meža muzejs”, kokaudzētava “Mazsili”, Baskāju taka Smārdes pagastā, Vandzenes dižozols, 

muzejpedagoģiskās programmas Talsu novada muzejā u.c.). Plašais ekskursiju plāns tiek realizēts 

pateicoties sadarbībai ar Iestādes padomi, vecākiem,  regulārām godalgām makulatūras vākšanas 

konkursā “Palīdzēsim kokiem!” 

Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar Laidzes pagasta bibliotēku, iestādes 5 – 6 gadīgo grupas 

audzēkņi regulāri piedalās tematiskajos pasākumos, padziļināti iepazīstoties ar bērnu autoru 

literārajiem darbiem. Četrgadīgie audzēkņi, pateicoties pasākumam “Grāmatu starts”, ik gadu tiek 

iepazīstināti ar plašo grāmatu pasaules klāstu. 

Piedaloties pasākumos, tiek pilnveidotas audzēkņu sociālās iemaņas, attīstītas tikumiskās 

īpašības un veicināta sociālemocionālā audzināšana. 

Būtisks atbalsts izglītojamo personības veidošanā ir iestādes tradīciju saglabāšana un 

iedibināšana. Par tradīciju kļuvuši Dzejas svētki “Dzejolēns” un bērnu dzejas popularizēšana, 

Dzimtās valodas dienas pasākumi, “Papardītes” dzimšanas dienas svinības, ģimeņu sporta spēles, 

radošās izstādes sadarbībā ar audzēkņu ģimenēm u.c.  

Interešu izglītības iespējas iestādē nav pilnveidotas un attīstītas. 5 – 6 gadīgajiem audzēkņiem 

ir piedāvāta iespēja dejot tautisko deju pulciņā “Virpulītis”, kuru finansē Laidzes pagasta pārvalde. 

Mūzikas skolotāja piedāvā audzēkņiem instrumentu spēles nodarbības. Vecāki izrādījuši interesi 

par dejas nodarbību nepieciešamību arī četrgadīgajiem audzēkņiem. Diemžēl nav finansējuma 

pulciņa pedagoga algai, tērpiem. Aktuālas būtu angļu valodas, robotikas pulciņu nodarbības. 

Audzināšanas darbs personības veidošanā iestādē tie  organizēts sistemātiski un pārdomāti, 

audzēkņiem interesantā veidā, pašiem aktīvi iesaistoties.  Šie pasākumi sekmē radošuma attīstību, 

atbildības,  centības, laipnības, taisnīguma, savaldības izkopšanu.  

Secinājumi: 

• iestādē tiek organizēti patriotismu un piederības apziņu veicinoši valstiskās 

audzināšanas pasākumi, godinot valsts un latviešu gadskārtu svētkus; 

• plašais ekskursiju un pārgājienu piedāvājums, paplašinot audzēkņu redzesloku; 

• laba sadarbība ar Iestādes padomi, vecākiem, pagasta bibliotēku. 
 

Turpmākā attīstība:  

• turpināt pilnveidot izglītojamo pilsoniskuma un valstiskuma apziņu; 

• turpināt saglabāt un pilnveidot iestādes tradīcijas; 

• apzināt vecāku vēlmes un rast iespēju dažādot interešu izglītības piedāvājumu.  
 

Vērtējums kritērijā Atbalsts izglītojamiem. Atbalsts personības veidošanā: labi. 

 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

 Laidzes pirmsskolas izglītības iestādē “Papardīte” karjeras izglītība ir iekļauta 

audzināšanas plānā. Karjeras izglītības darbu koordinē grupu skolotājas, sadarbībā ar izglītības 

metodiķi. Kopā ar izglītojamo vecākiem mērķtiecīgi tiek apzinātas izglītojamo spējas un intereses. 

Karjeras izglītības īstenošanas pasākumi tiek realizēti gan grupu rotaļnodarbībās, gan tematiskajās 

aktivitātēs. Pedagoģiskajā procesā izglītojamiem tiek iekļauti ar karjeras izvēli saistītie temati – 

sniegta informācija par dažādām profesijām. Beidzot pirmsskolas izglītības programmas apguvi, 

katrs iestādes audzēknis ir apzinājis savu iespējamo nākotnes “sapņu profesiju”. 

Plānojot ekskursijas, muzeju, bibliotēkas apmeklējumus, tiek domāts par to, lai bērni 

saprotamā veidā gūtu priekšstatu par kādu no profesijām, izprastu profesijas nozīmīgumu 

sabiedrībā. Ar bērniem tiek pārrunāta profesiju daudzveidība, viņi tās attēlo zīmējumos un citos 

radošajos darbos, profesijas tiek attēlotas rotaļsituācijās un sižeta lomu rotaļās.  
Iestādes metodiskajā kabinetā ir pieejams plašs metodisko materiālu klāsts un didaktiskās spēles 

par dažādām profesijām visu vecumu audzēkņiem. 
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Secinājumi: 

• katrs audzēknis, beidzot pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ir iepazinies ar 

iespējamām nākotnes profesijām; 

• plašais ekskursiju un pārgājienu piedāvājums, paplašinot audzēkņu priekšstatus par 

profesijām; 

• iestādes metodiskajā kabinetā ir pieejams plašs metodiskais materiāls dažādu profesiju 

izzināšanā.  
 

Turpmākā attīstība:  

• turpināt pilnveidot izglītojamo zināšanas par profesiju daudzveidību; 

• sekmēt aktīvāku izglītojamo iepazīstināšanu ar dažādu profesiju pārstāvjiem;  

• apzināt iespējas viesoties vecāku darba vietās, iepazīstot profesiju būtību klātienē. 
 

Vērtējums kritērijā Atbalsts izglītojamiem. Atbalsts karjeras izglītībā: labi.  

 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Plānojot mācību darbu, pedagogi pievērš uzmanību katra bērna individuālajām spējām, 

vajadzībām un interesēm. Mācību procesā izglītojamiem tiek piedāvāti uzdevumi ar dažādām 

grūtības pakāpēm atbilstoši katra bērna spējām un vajadzībām. Organizējot individuālo darbu un 

darbu apakšgrupās, grūtības sagādā pārlieku lielais audzēkņu skaits vienas grupas ietvaros. 

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

programmas apguvē.  

Izglītojamie, kuriem mācības sagādā grūtības, tiek iesaistīti individuālajās nodarbībās, tiek 

nodrošināta logopēda palīdzība, sniegtas konsultācijas vecākiem par attīstības veicināšanas un 

atbalsta pasākumiem mājās un tālāko rīcību.  

Lai veiksmīgāk apzinātu izglītojamo spējas, talantus, kā arī mācību grūtības, iestādē notiek 

sadarbība starp grupu skolotājiem, mūzikas skolotāju, sporta skolotāju un atbalsta personālu. 

Skolotāji savstarpēji sniedz konsultācijas, apmainās ar informāciju par izglītojamiem, lai savlaicīgi 

pamanītu, apzinātu un attīstītu katra bērna īpašās spējas. Talantīgajiem audzēkņiem mācību procesā 

tiek piedāvāti uzdevumi ar paaugstinātu grūtības pakāpi attiecīgajā jomā. 

Ja izglītojamais ilgstoši nav apmeklējis pirmsskolas izglītība iestādi, tad pedagogi, izvērtējot 

izglītojamā zināšanu pakāpi, plāno turpmāko mācību darbu atbilstoši bērna spējām. Iestādē 

mērķtiecīgi organizē darbu ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības apgūt pirmsskolas izglītības 

programmu. Veicot izglītojamo attīstības rādītājus, plāno turpmāko mācību darbu. Pedagogi sniedz 

individuālas konsultācijas vecākiem, kā veicināt bērna vispusīgu attīstību.  

Integrēto rotaļnodarbību saturā pedagogi iekļauj diferencētus uzdevumus, lai nodrošinātu katra 

izglītojamā attīstības pakāpei atbilstošus uzdevumus. Mācību procesā pedagogi veicina bērnu 

savstarpējo mācīšanos, organizējot grupu un pāru darbus. Grupu skolotājiem izveidojusies ļoti laba 

sadarbība ar skolotāju palīgiem, organizējot audzēkņu individuālo un pāru darbu.  

Ikdienas pedagoģiskajā darbā, visi izglītojamā apmācībā iesaistītie pedagogi, kopīgi izvērtē 

izglītojamā sasniegumus un izvērtē turpmāko darbu izglītojamā attīstībai. Bērniem ar runas un 

valodas attīstības traucējumiem, plānojot individuālo darbu, grupas pedagogi sadarbojas ar 

logopēdu. 

Visa mācību gada garumā pedagogi savstarpēji dalās pieredzē, lai ieviestu savā darbā 

inovatīvas metodes. Pedagogi ar savu pieredzi dalās ar kolēģiem metodiskajās apvienībās un 

pedagoģiskajās sēdēs.  

 

Secinājumi: 

• ikdienas mācību procesā iekļauti dažādi diferencēti uzdevumi izglītojamiem; 

• skolotāju palīgu un pirmsskolas skolotāju sadarbība; logopēda atbalsts mācību darba 

diferenciācijā; 
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• iestādē ir pieejams daudzveidīgs materiālu klāsts  radošām un intelektuālām 

aktivitātēm. 
 

Turpmākā attīstība:  

• pilnveidot un attīstīt pedagogu zināšanas par diferencēta mācību darba organizēšanu ar 

dažāda individuālās attīstības pakāpes izglītojamiem; 

• sekmēt pedagogiem savstarpējās atklātās rotaļnodarbību iestādes ietvaros;  

• apzināt kompetenču pieejas labās prakses piemērus mācību darba diferenciācijai; 

• pilnveidot pētnieciski izzinošām prasmēm nepieciešamos materiālus. 
 

Vērtējums kritērijā Atbalsts izglītojamiem. Atbalsts mācību darba diferenciācijai: ļoti labi.  

 

3.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē neīsteno speciālo programmu izglītojamiem ar īpašām 

vajadzībām.  

Mācību gada sākumā tiek apzināti izglītojamie, kuriem ir runas traucējumi. Atbalstu 

izglītojamajiem ar runas un valodas attīstības traucējumiem sniedz iestādes logopēds, kurš 

organizē mācību procesu atbilstoši izglītojamo vecumam un apzinātajiem individuālajiem 

valodas traucējumiem. Logopēds ar izglītojamiem strādā individuāli vai pāros kabinetā, kurš ir 

aprīkots ar nepieciešamajiem mācību materiāliem. 

Audzēkņiem, kuriem novēro uzvedības traucējumus, pedagogi veido individuālu 

apmācības plānu, veic izglītojamo izpēti, nodrošinot individuālu pieeju mācību procesā. 

Sadarbojas ar audzēkņu vecākiem, lai noskaidrotu uzvedības traucējumu cēloņus, izmantotu 

pareizās mācību metodes. 

Atsevišķiem audzēkņiem ir novērotas arī mācīšanās grūtības, uzmanības noturības, 

koncentrēšanās traucējumi. Nepieciešams piesaistīt psihologa atbalstu. 
 

Secinājumi: 

• ieviesta atbalsta sistēma izglītojamiem ar runas traucējumiem; 

• laba sadarbība ar vecākiem, audzēkņu runas, uzvedības vai mācīšanās traucējumu 

gadījumā; 

• iestādē ir profesionāla, zinoša, uz izglītojamo  attīstību orientēta pedagogu komanda. 

 

Turpmākā attīstība:  

• turpināt padziļinātu darbu pie individuālo plānu izveides izglītojamiem ar runas, 

uzvedības vai mācīšanās traucējumiem; 

• rast iespēju sniegt psihologa konsultācijas un atbalstu audzēkņiem, pedagogiem, 

vecākiem; 

• papildināt un pilnveidot materiālo bāzi logopēda kabinetā;  

• savlaicīga izglītojamo grūtību un traucējumu apzināšana; korekcijas darba uzsākšana. 
 

Vērtējums kritērijā Atbalsts izglītojamiem. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām: 

pietiekami.  

 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Iestādes veiksmes stāsts ir aktīva un atbalstoša Iestādes padome, kurā iesaistījušies vecāku 

pārstāvji no katras grupas, iestādes administrācijas. Tā darbojas atbilstoši Iestādes padomes 

reglamentam. Iestādes padomes sēdes notiek regulāri – reizi divos mēnešos vai biežāk. Enerģisks, 

atsaucīgs, ieinteresēts, uz iestādes attīstību vērsts Iestādes padomes priekšsēdētājs, kura vadībā 

tiek risināti jautājumi par iestādes ikdienas procesa uzlabošanas iespējām, audzēkņu veselību 
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veicinošiem pasākumiem, finanšu līdzekļu piesaisti dažādu projektu ietvaros un to racionālu 

izmantošanu, iestādes attīstības plānošanu. Pateicoties Iestādes padomes priekšsēdētāja 

iniciatīvai, 2016.gada 1.martā nodibināta “Laidzes PII “Papardīte” atbalsta biedrība”, ar mērķi 

veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz izglītības, kultūras, sporta un veselīgas 

dzīvesveida veicināšanu Laidzes PII “Papardīte” un Laidzes pagastā, pirmsskolas izglītības 

iestādes materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, audzēkņu radošo un intelektuālo spēju 

attīstīšanu, vienlīdzīgu iespēju attīstību. 2016.gadā biedrība iesniegusi un realizējusi Talsu novada 

fonda projektu programmas konkursā “Savu vidi veidojam paši” projektu “Talsu novada Laidzes 

PII “Papardīte” nojumju rekonstrukcija”, kura ietvaros no 2016.gada 2.maija līdz 2016.gada 

1.septembrim rekonstruētas divas iestādes bērnu rotaļlaukuma nojumes, radot drošu un estētisku 

rotaļu un mācību vidi. 2017.gadā biedrība iesniegusi un realizējusi Talsu novada fonda projektu 

programmas konkursā “Savu vidi veidojam paši” projektu “Talsu novada Laidzes PII “Papardīte” 

sporta ierīču uzstādīšana”, kura ietvaros no 2017.gada 15.aprīļa līdz 2017.gada 1.septembrim 

labiekārtots bērnu sporta laukums, izveidojot atbilstošas sporta ierīces bērnu fiziskajām  

aktivitātēm. 

Par tradīciju kļuvušas Iestādes padomes organizētās ikgadējās Lielās pavasara talkas, kuru 

ietvaros, vairāku gadu garumā,  paveikts patiešām apjomīgs iestādes teritorijas labiekārtošanas 

darbs – izveidotas un atjaunotas rotaļu ierīces bērnu fiziskajām aktivitātēm, iekārtotas 

mūsdienīgas puķu dobes, atjaunotas nojumes, smilšu kastes. Talkā piedalās visa ģimene, darbi 

tiek saplānoti visiem, piemēram, paši mazākie plūc skābenes kopīgajam talkas zupas katlam. 

Diemžēl, Covid 19 izraisītās pandēmijas ierobežojumu dēļ, 2020.gada pavasarī plānotā talka tika 

atcelta. 

Iestādē par tradīciju ir kļuvuši audzēkņu un viņu ģimenes – vecāku, vecvecāku, brāļu, māsu 

kopdarbi par izvēlēto tēmu, kuri tiek izvietoti izstādē centrālajā gaitenī. Tā rezultātā ir tapušas 

latviešu tautas pasaku un Ojāra Vācieša dzejas ilustrāciju grāmatas, visdažādākās Ziemassvētku 

eglītes un Ziemassvētku apsveikumi, pašdarināti svečturi, vēja zvani, putnu būrīši un to kopīga 

izvietošana ciemata teritorijā. Apzinot latvisko mantojumu, tiek organizētas gan rakstainu cimdu 

un zeķu, latvisko senlietu, latvju rakstu zīmju izstādes. Vecāku atsaucība ir pedagogu, Iestādes 

padomes un iestādes vadības labas sadarbības rezultāts. 

Atzinīgi vērtējama vecāku lielā aktivitāte un atsaucība makulatūras, izlietoto bateriju un PET 

pudeļu vākšanas konkursos. Vislielākais gandarījums par godalgotajām vietām vairāku gadu 

garumā SIA “AS “Piejūra” organizētajā makulatūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim kokiem!” 

(skat. 3.tabulu) un vecāku līdzdalību mācību ekskursijās. Ģimeņu sporta spēles tiek organizētas 

divas reizes mācību gada ietvaros – rudenī ar devīzi “Lecam pa jaunam, lecam pa vecam!”; 

pavasarī – “Ģimenē ir spēks!” Jāatzīmē, ka uz katrām sporta spēlēm tiek aicināts kādi “sportiski” 

viesi – hokejisti, florbolisti, mākslas vingrotāji,  velotriālisti u.c., kas popularizē audzēkņiem 

sportisku un veselīgu dzīvesveidu. Par tradīciju ir kļuvuši grupu personāla un vecāku kopīgi radītie 

Ziemassvētku pasākumi, kas sagādā pārsteigumu un prieku bērniem.  

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. 

Sadarbība ar ģimeni ietver ne tikai pasākumu un dažādu aktivitāšu organizēšanu, bet ir arī 

ikdienas izglītības un audzināšanas darba procesa neatņemama sastāvdaļa. Vecākiem, iepriekš 

vienojoties, ir pieejamas individuālas konsultācijas pie grupu pedagogiem, mūzikas skolotājas, 

logopēda, medmāsas, izglītības metodiķes, iestādes vadītājas. Divas vai vairāk reizes mācību gadā 

tiek organizētas grupu vecāku sapulces. Sapulcēs vecāki saņem informāciju par iestādes darba 

organizāciju, plānotajiem pasākumiem, konkursiem, grupas ikdienas aktivitātēm. Vecāku 

sapulces tiek dokumentētas sapulču protokolos. Tiek uzklausīti un ņemti vērā vecāku 

priekšlikumi. Vecākiem tiek sniegta individuāla informācija par izglītojamā sasniegumiem, 

uzvedību un attieksmi.  

Katra mācību gada sākumā tiek organizētas iestādes darbinieku un vecāku kopsapulce, kuras 

ietvaros tiek uzaicināts lektors par aktuālu tēmu, piemēram: “Bērnu runas un valodas attīstība 
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pirmsskolā”, “Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbības nozīme bērnu personības 

izaugsmē”, “Mūsdienu digitālo ierīču ietekme uz bērna attīstību”, “Pozitīvās disciplinēšanas veidi 

un metodes pirmsskolā”, “Veselīga uztura pamatprincipi iestādē un mājās.” Kopsapulcē tiek 

izklāstīts pārskats par finanšu resursu izmantojumu, būtiskākajiem notikumiem, Iestādes padomes 

darbību aizvadītajā mācību gadā, kā arī vecāki iepazīstināti ar jaunajiem iestādes plānotajiem 

darbības mērķiem un virzieniem. Jāatzīst, ka grupu vecāku sapulces ir ļoti labi apmeklētas, bet 

kopsapulce pēdējos divos gados ir zaudējusi aktualitāti, tādēļ nepieciešams ieviest inovācijas un 

mainīt darba formu. 

Ja konstatētas problēmas mācību un audzināšanas darbā, grupu pedagogi, atbalsta personāls 

un iestādes vadība organizē individuālas sarunas ar izglītojamo vecākiem, lai meklētu risinājumus 

izglītojamā un ģimenes atbalstam. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts Talsu novada sociālā 

dienesta atbalsts. 
 

Secinājumi: 

• aktīva un atsaucīga Iestāde padome, ar kuras iniciatīvu paveikts apjomīgs iestādes 

teritorijas un sporta laukuma labiekārtošanas darbs; 

• interesanti un radoši visas ģimenes kopdarbi organizētajās izstādēs, atsaucība sporta 

spēlēs, ekskursijās u.c. pasākumos; 

• vecāku atbalsts makulatūras, izlietoto bateriju un PET pudeļu vākšanas konkursos. 
 

Turpmākā attīstība:  

• turpināt pilnveidot tematiskos pasākumus ar vecāku līdzdalību, dažādojot darba formas; 

• turpināt sadarbības ietvaros popularizēt veselīgu, aktīvu un “zaļi domājošu” 

dzīvesveidu. 
 

Vērtējums kritērijā Atbalsts izglītojamiem. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni: ļoti labi.  

 

3.5. Iestādes vide 

3.5.1. Iestādes mikroklimats 

 

Laidzes pirmsskolas izglītības iestāde “Papardīte” plāno un īsteno pozitīva tēla veidošanu. 

Iestāde veido savas tradīcijas, izkopj tās, attīsta audzēkņos, darbinieku kolektīvā un vecākos 

lepnumu un piederību savai iestādei. Izglītības iestāde mērķtiecīgi veido savu tēlu sabiedrībā, 

piedaloties pašvaldības organizētajos pasākumos, atbalstot dažādus sabiedriskus sporta, kultūras 

un izglītojošus pasākumus. 

Iestādei ir savas tradīcijas, kuru saglabāšana un pilnveidošana noris darbinieku kolektīvam 

sadarbojoties gan ar Iestādes padomi, gan audzēkņu vecākiem, gan Laidzes pagasta pārvaldi. 

Tradicionālas ir ikgadējās aizrautīgās un jautrās Ģimeņu sporta spēles, Lielās pavasara talkas ar 

kopīgi uz ugunskura gatavoto zupu, Ģimeņu dienas pasākums ar lielkoncertu, “Papardītes” 

dzimšanas dienas svinības, kopīgas ekskursijas, dalība Laidzes pagasta svētkos. Par vērienīgāko 

uzskatāma Laidzes Dzejas svētku tradīcijas iedzīvināšana un turpināšana – pirmsskolas izglītības 

iestāžu dzejas svētki “Dzejolēns”. Iestādes “apaļās” jubilejas tiek atzīmētas ar vērienu. 

Tradicionāli jubilejas pasākumam iestādes pedagogi iestudē leļļu teātra izrādi, noris virkne dažādu 

pasākumu bērniem un vecākiem, kas vainagojas ar svinīgu pasākumu un neformālu vakaru 

iestādes esošajiem un bijušajiem darbiniekiem, vecākiem, sadarbības partneriem un bijušajiem 

audzēkņiem – 2014.gadā tika atzīmēta iestādes 25tā jubileja “Satiksimies papardēs!”, 2019.gada 

martā  30tā jubileja – “Uz viena viļņa!”  Saliedēta draudzīga atmosfēra, saturīgi kopā pavadīts 

laiks rada visnotaļ pozitīvu gaisotni visā kolektīvā. 

Iestādes darbinieku vidū valda draudzīgas, cieņpilnas attiecības, tiek ievērotas profesionālās 

ētikas normas, lai ikviens kolektīvā justos labi. Sadarbība starp personālu, izglītojamiem un 

vecākiem balstās uz profesionālām un ētiskām vērtībām. Iestādē ir izstrādāti un tiek ievēroti 

Iekšējās kārtības, Darba kārtības noteikumi, ar kuriem tiek iepazīstināts katrs darbinieks, stājoties 



22 
 

darbā, un kas nosaka darbinieka rīcību, uzvedību, nepieciešamo attieksmi. Darbinieki ir 

iepazīstināti arī ar Talsu novada pašvaldības darbinieku Ētikas kodeksu. Konfliktsituācijas iestādē 

risina profesionāli, godīgi un taisnīgi, iesaistot, pēc nepieciešamības, izglītojamā vecākus, 

administrāciju un atbalsta personālu. Galējas nepieciešamības gadījumā iesaista pašvaldības 

institūcijas. Izglītības iestādes kolektīvs, savstarpēji sadarbojoties, rada un veido labvēlīgu 

mikroklimatu, kurā katrs darbinieks var tikt uzklausīts un saņemt atbalstu problēmsituāciju 

risināšanā. Problēmsituācijas kolektīvā tiek risinātas individuālās pārrunās, vai iekšēji grupu 

kolektīvu pārrunās. Konflikta cēlonis vienmēr tiek novērsts, situācijas atrisinātas. 

Izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmu apgūst dažādu tautību bērni – krievu 

tautības, romu tautības, lietuviešu tautības audzēkņi. Izglītības iestādē ievēro vienlīdzīgas 

attieksmes principu neatkarīgi no dzimuma, etniskās vai nacionālās izcelsmes, vecuma, reliģiskās 

piederības, spējām, stāvokļa sabiedrībā, sociālā statusa. Konfliktsituācijas tiek risinātas 

konstruktīvi un savlaicīgi. 

Tiek organizēti kolektīva saliedēšanas pasākumi – ekskursijas oktobra pirmajā sestdienā 

Skolotāju dienas ietvaros, Ziemassvētku pasākumi, retāk – teātru, koncertu apmeklējumi.  

Liela uzmanība tiek pievērsta izglītojamo uzvedībai. Iestādē netiek pieļauta fiziska, 

emocionāla vai cita veida vardarbība, tiek savstarpēji uzturētas cieņpilnas attiecības. 

Secinājumi: 

• vienota sadarbība iestādes pozitīva tēla veidošanā; 

• atjaunota un iedzīvināta Laidzes Dzejas svētku vēsturiskā tradīcija; 

• svinīgi un daudzpusīgi pasākumi; neformāli atpūtas vakari iestādes jubilejas pasākumu 

ietvaros iestādes audzēkņiem, darbiniekiem, vecākiem un sadarbības partneriem. 

 

Turpmākā attīstība:  

• mērķtiecīgi turpināt pilnveidot un saglabāt iestādes tradīcijas; 

• turpināt uzturēt un saglabāt pozitīvas savstarpējās attiecības; 

• sistemātiskāk organizēt darbinieku kolektīva koncertu, teātra izrāžu apmeklējumus. 

 

Vērtējums kritērijā Iestādes vide. Iestādes mikroklimats: labi.  

 

3.5.2. Fiziskā vide 

 

Talsu novada pašvaldības Laidzes pirmsskolas izglītības iestāde “Papardīte” ēka ar mājas 

nosaukumu “Bērnudārzs”, atrodas Laidzes pagasta ciemata centrā, Talsu novada teritorijā, 8 km 

no novada administratīvā centra. 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Papardīte” telpas ir atbilstošas pirmsskolas izglītības darbības 

procesu norisei. Ikdienā personāls, sava amata pienākumu ietvaros, tās uztur tīras, sakoptas, 

atbilstoši normatīviem. Saimnieciskais personāls, sadarbībā ar iestādes medmāsu, izvēlas pēc 

iespējas saudzējošākus, ekoloģiskākus ikdienas telpu uzkopšanas un dezinfekcijas līdzekļus. 

Telpu iekārtojums un inventārs atbilst izglītojamo skaitam un  vecumam. Katrai grupai ir sava 

garderobe, rotaļnodarbību (grupas) telpa, guļamtelpa, tualetes telpa, virtuves zona. Telpu 

apgaismojums ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām. Iestādē ievēro vēdināšanas grafiku, telpās ir 

optimāla temperatūra.  
Iestādes pedagogu komanda, sadarbībā ar audzēkņiem un viņu vecākiem, regulāri rūpējas par 

telpu estētisko noformējumu, atbilstoši plānotajiem tematiskajiem pasākumiem, aktivitātēm un 

gadalaikiem. 

Iestādē ir vadītājas kabinets, medmāsas kabinets, metodiskais/logopēda kabinets, mūzikas 

skolotājas un saimniecības pārzines kabinets, kuri ir aprīkoti ar datoriem dokumentu izstrādei. Ir 

neliela darbinieku atpūtas telpa ar sanitāro mezglu. Metodiskajā/logopēda kabinetā pedagogiem ir 

pieejami daudzveidīgi mācību materiāli, kas sekmē grupu mācību vides mainību, radot iespēju 
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grupu pedagogiem savstarpēji mainīties ar bērnu attīstību veicinošiem izglītojošiem mācību 

līdzekļiem.  

Iestādē ir aktu zāle mūzikas un tautisko deju nodarbībām, tematiskajiem pasākumiem. Blakus 

zālei atrodas noliktavas telpa inventāram audzēkņu fiziskajām aktivitātēm un muzikālajām 

nodarbībām. Atsevišķa sporta zāle nav iekārtota, tādēļ audzēkņi ikdienā dodas sportot uz netālo 

PIKC RVT Laidzes TS sporta zāli. Sezonā un atbilstošos laika apstākļos sporta nodarbības un 

veselību veicinošas fiziskās aktivitātes tiek organizētas bērnu sporta laukumā iestādes teritorijā un 

PIKC RVT Laidzes TS sporta stadionā. 

Iestādes virtuves bloks ir funkcionāli ierīkots, tajā ietilpst atbilstoša tehnika un inventārs 

ēdienu gatavošanai. Ir atsevišķas produktu un sakņu noliktavas. Ēdienkaršu sastādīšanai atbilstoši 

izmanto datorprogrammu “Rausītis”. Ēdienu gatavo atbilstoši normatīvos paredzētajām veselīga 

uztura normām. 

Iestādē ir pieejami kontrolējošo institūciju (Veselības inspekcija, Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests, Pārtikas un veterinārais dienests, Būvinspekcija) veikto pārbaužu aktu 

reģistrāciju žurnāli un pārbaudes protokoli. Regulāri, atbilstoši grafikam, SIA “AKTIS” veic 

deratizācijas un dezinsekcijas kontroli iestādē un tās teritorijā. 

Iestādes teritorija ir iežogota un sakopta. Teritorija ir apzaļumota, izveidotas mūsdienīgas 

dekoratīvo augu un puķu dobes. Ir iestādītas ābelītes, ogulāju krūmi, izveidota garšaugu dobe. 

Atsevišķi ir nodalīta saimnieciskā zona. Rotaļu laukumu ierīces ir nolietojušās. Ir divas atjaunotas, 

plašas rotaļu nojumes. Palielinoties audzēkņu skaitam, aktuāla nepieciešamība atjaunot iestādes 

teritorijā esošo, patreiz neizmantojamo trešo nojumi un  uzstādīt katrai vecuma grupai atbilstošas 

rotaļu ierīces. Projekta ietvaros uzstādītas ierīces, kas attīsta izglītojamo līdzsvara un kustību 

koordināciju, prasmes mest bumbu grozā un noķert to, kā arī apgūt prasmi saskaņot savu rīcību ar 

citiem bērniem. Ir divas smilšu kastes, nepieciešams ierīkot trešo – katrai grupai savu. Teritorijas 

apgaismojumu nepieciešams atjaunot. Pateicoties SIA “Talce” atbalstam, ierīkota sporta zona ar 

skrejceļu, futbola laukumu, basketbola groziem un tāllēkšanas bedri.  

Pie iestādes galvenās ieejas ir izveidota uzbrauktuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 

izveidota  gājēju pāreja, ir automašīnu stāvvieta. 

Regulāri tiek pārbaudīti evakuācijas ceļu/izeju rādītāji un nepieciešamības gadījumā tiek 

novērstas nepilnības. Pakāpeniski, pateicoties Talsu novada pašvaldības finansiālam atbalstam un 

budžeta plānošanas pasākumiem, tiek veikta iestādes telpu remontdarbi. Veiktie remontdarbi, 

iestādes materiāltehniskais nodrošinājums un to izmaksas atspoguļotas 5.tabulā: 

 
Nr. Aktivitāte Laiks Finansējums 

  

Finansējuma 

avots 

1.  “Mārīšu” grupas virtuvītes (trauku 

mazg.telpa) remonts 

2017.gada 

augusts 

1167.72 EUR TNP finansējums 

papildus 

apstiprinātajam 

iestādes gada 

budžetam 

2.  Garderobes skapīšu iegāde 

“Taurenīšu” grupas garderobē un 

mēbeles rotaļlietām “Bitīšu”grupā 

2017.gada 

oktobris 

835.80 EUR Laidzes pagasta 

pārvaldes 

finansējums 

3.  Iestādes centrālā gaiteņa (I d.) 

renovācija 

2018.gada jūlijs 5252.24 EUR TNP finansējums 

papildus 

apstiprinātajam 

iestādes gada 

budžetam 

4.  “Mārīšu” grupas guļamtelpas 

remonts – grīdas seguma un 

apgaismojuma nomaiņa, telpas 

kosmētiskais remonts 

2018.gada jūlijs 4091.67 EUR TNP finansējums 

papildus 

apstiprinātajam 

iestādes gada 

budžetam 
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5.  Iestādes ūdensvada remonts, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu dzeramo 

ūdeni 

2018.gada 

augusts 

999.67 EUR TNP finansējums 

papildus 

apstiprinātajam 

iestādes gada 

budžetam 

6.  Ārējo evakuācijas kāpņu remonts 2018.gada 

septembris 

4170.00 EUR Laidzes pagasta 

pārvaldes 

finansējums 

7.  Kāpņu atjaunošana pie centrālās 

ieejas iestādes teritorijā 

2018.gada 

oktobris 

1205.16 EUR Laidzes pagasta 

pārvaldes 

finansējums 

8.  Bērnu krēsliņu iegāde “Bitīšu” 

grupas telpā 

2018.gada 

decembris 

330.00 EUR  Laidzes PII 

“Papardīte” 

budžets 

9.  Garderobes skapīšu iegāde “Bitīšu” 

grupas garderobē 

2018.gada 

decembris 

840.00 EUR Laidzes PII 

“Papardīte” 

budžets 

10.  Saimnieciskā inventāra skapis 

“Taurenīšu” grupā un paklājs 

“Mārīšu” grupā 

2018.gada 

decembris 

 

171.00 EUR Laidzes PII 

“Papardīte” 

budžets 

11.  Drošības sistēmas remonts, durvju 

kodu nomaiņa 

2019.gada marts 247.97 EUR Laidzes PII 

“Papardīte” 

budžets 

12.  Elektrības instalācijas remontdarbi 

neizmantotajā grupas telpās 

2019.gada 

septembris 

1258.13 EUR Laidzes PII 

“Papardīte” 

budžets 

(ieekonomētie 

finanšu līdzekļi 

no plānotajiem 

remontdarbiem) 

13.  Žalūziju iegāde visās grupu telpās un 

centrālajā gaitenī 

2019.gada 

oktobris 

733.22 EUR Laidzes PII 

“Papardīte” 

budžets 

(ieekonomētie 

finanšu līdzekļi 

no plānotajiem 

remontdarbiem) 

14.  Profesionālas elektriskās virtuves 

pannas iegāde 

2019.gada 

oktobris 

1420.00 EUR Laidzes PII 

“Papardīte” 

budžets 

(ieekonomētie 

finanšu līdzekļi 

no plānotajiem 

remontdarbiem) 

15.  Zāles pļāvēja iegāde 2019.gada 

novembris 

550.00 EUR Laidzes pagasta 

pārvaldes 

finansējums 

16.  Virtuves saldētavas iegāde 2019.gada 

novembris 

320.00 EUR Laidzes pagasta 

pārvaldes 

finansējums 

17.  Virtuves ledusskapja iegāde 2019.gada 

novembris 

390.00 EUR Laidzes pagasta 

pārvaldes 

finansējums 

18.  Paklāju (2 gb.) iegāde “Taurenīšu” 

un “Mārīšu” grupu telpās 

2019.gada 

novembris 

109.80 EUR Laidzes PII 

“Papardīte” 

budžets 
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19.  Plauktu un kastu sistēmas 

“Taurenīšu” grupā 

2019.gada 

novembris 

177.13 EUR Laidzes PII 

“Papardīte” 

budžets 

20.  Plaukts grāmatām “Mārīšu” grupā 2020.gada marts 108.00 EUR Laidzes PII 

“Papardīte” 

budžets 

IKGADĒJĀS AKTIVITĀTES 
21.  Sadarbībā ar Rīgas PIKC Rīgas 

Valsts tehnikums Laidzes teritoriālo 

struktūrvienību  ikgadējs piparkūku 

cepšanas pasākums ”Rūķošanās un 

piparkūkošanās”, pagasta iedzīvotāju, 

pagasta iestāžu darbinieku cienāšana 

ar pašceptajām piparkūkām 

Katru gadu Z-

sv. gaidīšanas 

laikā 

Piparkūku 

mīklai katru 

gadu ~ 12.00 – 

15.00 EUR 

Laidzes PII 

“Papardīte” 

budžets 

22.  Ikgadēja dalība SIA “AAS “Piejūra”” 

makulatūras vākšanas konkursā 

„Palīdzēsim kokiem!”, iegūtas 

godalgotas vietas 

2014.g. – 2.v.; 

2015.g. – 2.v.; 

2016.g. – 1.v.; 

2017.g. – 2.v.; 

 

2018.g. – 1.v.; 

 

2019.g. – 3.v.; 

 

 

 

 

 

2020.g. – 2.v. 

250.00 EUR; 

150.00 EUR; 

200.00 EUR; 

150.00 EUR 
(+biroja papīrs); 
200.00 EUR 
(+biroja papīrs); 

100.00 EUR 
(+biroja papīrs); 

 

 

 

 

 

150.00 EUR 
(+biroja papīrs) 

AAS “Piejūra”, 

balvas izmantotas 

paredzētajam 

mērķim – 

audzēkņu mācību 

ekskursijām 

(Ventspils, Imulu 

“Pasaku mežs”, 

Tērvetes dabas 

parks, Rīgas 

ZOO, Ventspils 

2x, Pūre – 

Tukums, Baskāju 

taka) 

 

23.  Ikgadēja PET pudeļu vākšanas 

akcijas un nodošana pārstrādei. Par 

iegūtajiem līdzekļiem Laidzes PII 

“Papardīte” atbalsta biedrības vecāki 

katru gadu Ziemassvētkos iegādā 

bērnu attīstošās  rotaļlietas grupās.  

2013.g. –  

2014.g. –  

2015.g. –  

2016.g. –  

2017.g. – 

2018.g. –  

2019.g. –  

42.59 EUR 

78.00 EUR 

295.00 EUR 

137.19 EUR 

240.00 EUR 

316.71 EUR 

312,01 EUR 

 

24.  Iestādes padomes un atbalsta 

biedrības organizētas ikgadējas 

teritorijas labiekārtošanas talkas 

Katru gadu 

aprīlī, Lielās 

talkas ietvaros 

  

 

5.tabula. Iestādes fiziskās vides sakārtošanas pasākumi un ieguldītie finanšu līdzekļi. 

Iestādes saimnieciskajā zonā atrodas sakņu pagrabs, kurš funkcionāli nav izmantojams, 

konstrukcija nolietojusies.  

Iestādē ir neizmantotas, neremontētas telpas, kurās, pamatojoties uz bērnu skaita pieaugumu 

un kompetenču pieejas pakāpenisku ieviešanu, izveidojusies nepieciešamība pēc ceturtās grupas 

atvēršanas un atsevišķas sporta zāles izveides sporta nodarbībām telpās. 

Iestādes teritorija – bērnu rotaļu un sporta laukumi labiekārtoti Lielo pavasara talku ietvaros, 

pateicoties aktīvajiem Iestādes padomes un citiem atsaucīgajiem vecākiem, SIA “TALCE”. 

 

Secinājumi: 

• pakāpeniski izremontētas telpas, uzlabota iestādes fiziskā vide; 

• labiekārtots bērnu sporta laukums; 

• veiksmīgā sadarbība ar SIA “TALCE”, PIKC RVT Laidzes TS, Laidzes pagasta 

pārvaldi, Laidzes PII “Papardīte” atbalsta biedrību un Iestādes padomi. 
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Turpmākā attīstība:  

• atjaunot trešo nojumi, izveidot smilšu kasti, uzstādīt atbilstošas rotaļu ierīces bērnu 

rotaļlaukumā; izveidot trīs rotaļlaukumus, atbilstoši katras grupas bērnu 

vecumposmam; 

• nodrošināt guļamtelpu aprīkojumus ar gultām/skapjiem, atbrīvojot telpu mācību 

procesa izmantošanai dienas aktīvajā daļā; 

• ierīkot iestādes teritorijā dārzeņu un garšaugu “mazdārziņu” audzēkņu pētnieciskās 

darbības nodrošināšanai;  

• pakāpeniski turpināt iestādes telpu remontdarbus (kabinetu, kāpņu telpu kosmētiskie 

remonti); 

• ceturtās grupas atvēršana, pamatojoties uz bērnu skaita pieaugumu un kompetenču 

pieejas pakāpenisku ieviešanu; 

• sporta zāles izveide brīvās grupas telpā. 

 

Vērtējums kritērijā Iestādes vide. Fiziskā vide: pietiekami.  

 

3.6. Iestādes resursi 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Izglītības iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un iekārtas licencētās pirmsskolas 

izglītības programmas apguvei. Ēkas kopējā platība ir 1258,2 m², no kurām pirmsskolas izglītības 

iestāde izvietota 864,7 m², telpu platība nodarbībām – 225,8 m². Grupu telpās ir atsevišķas 

guļamtelpas un nodarbību telpas. Zāle tiek izmantota mūzikas nodarbībām un dažādiem 

tematiskiem pasākumiem. Metodiskais kabinets un logopēda kabinets iekārtots vienā telpā, kurā 

sistematizēta pedagoģiskā literatūra, dažādi mācību materiāli integrēto rotaļnodarbību un 

audzināšanas uzdevumu īstenošanas nodrošināšanai, bērnu daiļliteratūra, attīstošās spēles. 

Sistemātiski metodiskā kabineta bibliotēka tiek papildināta ar pirmsskolas pedagoģijas literatūru, 

bērnu daiļliteratūru, uzziņas literatūru, kas regulāri un plānveidīgi tiek atjaunota. Pedagogi 

mērķtiecīgi papildina grupu materiālo bāzi ar gatavotām attīstošām spēlēm un mācību līdzekļiem. 

Nepieciešams paplašināt telpas gan metodiskajam kabinetam, gan logopēda kabinetam, izveidojot 

divus atsevišķus kabinetus. 

Iestādei katru gadu tiek piešķirts pašvaldības finansējums mācību procesa kvalitatīvai 

nodrošināšanai, kā arī valsts finansējums mācību līdzekļu iegādei 5 – 6 gadīgajiem audzēkņiem. 

Iestādes finanšu resursu izmantošana tiek plānota un racionāli izmantota mūsdienīgu un kvalitatīvu 

mācību materiālu iegādei, drošas vides nodrošināšanai un ekonomiskai telpu apsaimniekošanai. 

Pedagogi izsaka savus priekšlikumus nepieciešamo materiālu iegādei katrai grupai. 

Iestādē katrā grupā ir nodrošināts stacionārais dators ar interneta pieslēgumu, četri portatīvie 

datori (vadītājai, izglītības metodiķei, mūzikas skolotājai un logopēdei), divi stacionārie datori 

(saimniecības pārzinei un medmāsai), pārnēsājams projektors, mūzikas atskaņošanas aparatūra aktu 

zālē, divi CD magnetolas un TV grupās. Personālam ir pieejams skeneris, kopētājs, gan melnbaltais, 

gan krāsainais printeris. Iestāde plāno nepieciešamo mācību tehnisko līdzekļu iegādi, Talsu novada 

pašvaldības Informāciju tehnoloģiju nodaļas speciālisti nodrošina esošo IT resursu apkopi un remontu. 

Materiāltehnisko resursu un līdzekļu izmantojums ir efektīvs un racionāls.  

Iestādes padomes un Laidzes PII “Papardīte” atbalsta biedrības priekšsēdētājs, sadarbībā ar 

audzēkņu vecākiem realizē PET pudeļu vākšanas akcijā iegūtos līdzekļus audzēkņu attīstošo rotaļlietu 

un mācību materiālu iegādei, katru gadu Ziemassvētku gaidīšanas laikā sarūpējot grupās atbilstošas 

dāvanas. 

Iestādei ir savs, Talsu novada domes apstiprināts budžets, kurā tiek paredzēti līdzekļi 

pirmsskolas izglītības programmas realizācijai.  
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Secinājumi: 

• iestādē tiek nodrošināta efektīva mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošana; 

• iestāde ir nodrošināta ar mācību līdzekļiem un materiāliem.; katru gadu tiek papildināts 

grāmatu fonds, attīstošo rotaļlietu un  mācību līdzekļu klāsts; 

• iestādei ir savs, Talsu novada domes apstiprināts budžets. Piešķirto finanšu resursu 

efektīvu un racionālu izlietojumu plāno iestādes vadības komanda.  

Turpmākā attīstība:  

• turpināt materiāltehniskās bāzes regulāru pilnveidošanu; 

• turpināt metodisko materiālu un didaktisko mācību līdzekļu izgatavošanu kompetenču 

pieejā balstīta izglītība procesa realizēšanai; nepieciešami papildus krāsainie printeri; 

• papildināt sporta inventāra materiāli tehnisko bāzi. 

 

Vērtējums kritērijā Iestādes resursi. Iekārtas un materiāltehniskie resursi: pietiekami 

 

3.6.2. Personālresursi 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Papardīte” 2019./2020. mācību gada septembrī 19 darbinieki, no 

kuriem 11 ir pedagoģiskie darbinieki, medmāsa un 7 tehniskie darbinieki. Tā kā iestāde ir neliela, divi 

tehniskie darbinieki apvieno divas esošās 0,5 likmes (saimniecības pārzine/virtuves strādniece; veļas 

mazgātāja/apkopēja); izglītības metodiķe/pirmsskolas skolotāja attiecīgi 0,25/0,75 likmes;  trīs 

darbinieki pamatdarbā uz nepilnām likmēm: logopēde – 0.62 likmes; pirmsskolas skolotāja – 0,25 

likmes; sētniece – 0,5 likmes. 2019.gada septembrī, pateicoties Izglītības pārvaldes atbalstam, 

izveidota sporta skolotāja amata vieta (0,25 likmes) un veiksmīgi piesaistīts jauns sporta skolotājs. 

Divi darbinieki ir blakus darbā uz nepilnu likmi – medmāsa – 0,4 likmes; mūzikas skolotāja – 0.65 

likmes. Darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti amatu aprakstos. 

Visiem pedagogiem ir atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība, no kuriem divi ar mag.paed,. 

grādu, trīs ar bakalaura grādu, viens pedagogs studē. Katra mācību gada sākumā iestādē tiek 

apzinātas pedagogu profesionālās pilnveides vajadzības, kuras mācību gada laikā tiek realizētas. 
Profesionālo kompetenču pilnveidei skolotāji ir piedalījušies dažādos semināros, kursos, konferencēs. 

Izglītības iestāde plāno, nodrošina un atbalsta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. 

Skolotāji ir pilnveidojušies mācību metodikā, speciālajā pedagoģijā, kompetenču ieviešanā jaunajā 

mācību saturā, bērnu tiesību aizsardzības un audzināšanas jautājumos. Skolotājas iegūtās zināšanas 

un pieredzi prezentē un popularizē pedagogu informatīvajās sapulcēs un pedagoģiskajās sēdēs, 

iemaņas un prasmes tiek izmantotas mācību procesa kvalitātes uzlabošanā. Dati par 

apmeklētajiem kursiem tiek ievadīti VIIS sistēmā.  

Iestādē ir izstrādāti pedagogu kvalitātes novērtēšanas noteikumi, pamatojoties uz 2017.gada 

22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 501 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas organizēšanas kārtība.” 

Visi darbinieki pilnveido savas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, reizi trīs gados 

tehniskie darbinieki atjauno zināšanas kursos “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos”. 

Kvalifikācijas celšanas kursi, dalība semināros un konferencēs (iestādes budžeta ietvaros) tiek 

apmaksāta no iestādes budžetā paredzētajiem līdzekļiem. 

2018.gadā Laidzes PII “Papardīte” pirmsskolas skolotāja papildus tālākizglītībā ir apguvusi 

“Džimbas deviņu soļu drošības programmu” programmu un kļuvusi par Džimbas aģentu. Iegūtās 

zināšanas – preventīvās metodes vardarbības pret bērnu novērošanai, veiksmīgi tiek realizētas 

darbā ar izglītojamiem. 

 

Secinājumi: 

• pedagogi pilnveido profesionālās kompetences, apmeklējot daudzveidīgus kursus un 

iegūtās zināšanas izmanto darbā ar izglītojamiem; 
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• ir izveidota sporta skolotāja amata vieta un piesaistīts kvalificēts sporta skolotājs, 

nodrošinot audzēkņiem profesionālu un atbilstošu fizisko sagatavotību; 

• Džimbas aģenta statusa iegūšana iestādes pedagogam; 

• iestādē atbalsta pedagogu un tehnisko darbinieku profesionālo pilnveidi un 

tālākizglītību. 

Turpmākā attīstība:  

• turpināt pilnveidot profesionālās kompetences; organizēt savstarpējo pieredzes 

apmaiņu; rosināt pedagogus piedalīties profesionālās darbības kvalitātes pakāpes iegūšanā; 

• nepieciešams izvērtēt un atbilstoši palielināt tehnisko darbinieku amata slodzes, 

atbilstoši bērnu skaitam un veicamo darba pienākumu apjomam. 

 

Vērtējums kritērijā Iestādes resursi. Personālresursi: labi.  
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3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Laidzes pirmsskolas izglītības iestādes “Papardīte”  

misija – sabiedrībai atvērta, konkurētspējīga pirmsskola, kurā ir psiholoģiski labvēlīga vide 

izaugsmei gan izglītojamiem, gan iestādes personālam. misija, mērķi un uzdevumi, prioritātes, 

darbības virzieni un sasniegtie rezultāti; 

vīzija – demokrātiska un mūsdienīga izglītības iestāde, profesionāla un radoša personāla 

komanda, kas mērķtiecīgi realizē izglītojamo harmonisku un vispusīgu attīstību; 

mērķis – realizēt vispārējās pirmsskolas izglītības programmas apguvi, sekmējot katra 

izglītojamā sasniegumu izaugsmi, atbilstoši katra individuālajām spējām; 

  uzdevumi –  

1) veicināt izglītojamo daudzpusīgu un harmonisku attīstību, veidojot apziņu, kas balstīta 

uz savas rīcības, darbības, jūtu un vēlmju izzināšanu; uz savu spēju izpausmi aktīvā 

darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības; uz patriotisma, kultūridentitātes un 

valstiskuma apziņas veidošanu; 

2) mācību satura apguvē pakāpeniski īstenot kompetenču pieeju: izmantot mācību 

metodes, kas raisītu bērnos interesi par zināšanām, rosinātu bērnus domāt un rast 

atbildes uz jautājumiem, pilnveidotu praktisko un pētniecisko darbību; 

3) nodrošināt izglītojamiem mācību vidi, kura ir fiziski un emocionāli droša, atbalstoša un 

attīstoša, mainīga un pielāgota ikviena bērna mācīšanās un attīstības vajadzībām; 

4) īstenot audzēkņu, pedagogu un vecāku mērķtiecīgu, atbalstošu, uz bērna mācīšanās un 

attīstības vajadzībām vērstu sadarbību, iesaistot vecākus bērna mācīšanās procesā un 

nodrošinot regulāru atgriezenisko saiti par bērna sniegumu un sasniegumiem; 

5) nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un pašizglītību pedagoģisko 

kompetenču paaugstināšanai; tehnisko darbinieku mūžizglītību. 

Katra mācību gada sākumā, balstoties uz aktualitātēm pirmsskolas izglītībā un Talsu novada 

Izglītības pārvaldes  izvirzītajām prioritātēm, tiek izvirzīti un noteikti iestādes darbības mērķis un 

uzdevumi. 

Iestādes pašvērtēšanas sistēma ir balstīta uz plānoto un izpildīto darba uzdevumu un mērķu 

analīzi. Tā ir veidota no ikdienas vērojumiem, dokumentācijas apkopošanas, labās prakses 

piemēriem, pedagogu pašvērtējumiem. Pedagogi sava darba pašvērtējumu raksta pēc konkrētiem 

kritērijiem, kuri ir ar faktiem pierādāmi: 

1) Mana ideja, mans veikums iestādes attīstībai (nosaukt, uzskaitīt); 

2) Izglītojošas tēmas prezentēšana vecākiem (tēmas nosaukums, laiks); 

3) Pasākuma, scenārija autors (nosaukums, laiks, scenārijs – ievietots mapē MK),pasākuma 

vadīšana (nosaukums, laiks); 

4) Metodiskā līdzekļa pagatavošana (tēma, nosaukums, mērķis); 

5) Publikācijas, informācija presē un citos masu saziņas līdzekļos (nosaukums, laiks); 

6) Vadīti tematiskie pasākumi u.c. aktivitātes grupās (pēc grupas plāna); 

7) Šajā laika periodā programmas vielas apguvei nodarbībās izmantotās inovatīvas mācību 

metodes (t.sk. IT), (kuru varu ieteikt citiem kolēģiem); 

8) Šajā laika periodā apmeklēju/vadīju metodisko apvienību, semināru, kursus, atklāto nodarbību 

u.c. (laiks, vieta); 

9) Piedalījos pasākumos/izstādēs iestādes, pagasta, novada mērogā (kā autors, ar savu darbu, kā 

palīgs iedvesmotājs audzēkņu darbiem, nosaukums, laiks); 

10)  Šajā periodā, lai padziļinātu savas zināšanas pirmsskolas pedagoģijas nozarē, esmu lasījusi... 

(nosaukums, autors, interneta vietne); Svarīgākās atziņas, kas iegūtas izlasot. 

11) Noformējums (noformējuma autore iestādē; noformējuma autore, izpildītāja grupā; palīgs, 

idejas autors audzēkņu darbam noformējot grupiņu); 
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12) Veiksmīgākās rotaļnodarbības ideja, labās prakses piemērs. 

Iegūto informāciju apkopo un analizē. Iestādes vadība uzklausa pedagogu un darbinieku 

viedokli un ierosinājumus. Jautājumi par iestādes plānotās attīstības gaitu tiek iekļauti 

pedagoģiskajās sēdēs, pedagogu sanāksmēs, Iestādes padomes sēdēs, kopsapulcēs, vecāku 

sapulcēs. 

Kā galveno darba pārraudzība formu iestādē izmanto paškontroli un pašvērtējumu. Izglītības 

iestādē ir darba plāns kārtējam mācību gadam. Izglītības iestādes vadība plāno pedagoģiskās 

padomes sēdes, kurās iekļauj izglītojamo individuālās attīstības dinamikas izvērtēšanu un 

izglītības iestādes darbības izvērtēšanu. Iestādes darba pašvērtēšanu veic katra mācību gada 

noslēgumā. 

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldībā noteikto darbinieku vērtēšanas kārtību, tehnisko 

darbinieku ikgadēja izvērtēšana tiek organizēta katru gadu par laika periodu no 1.oktobra līdz 

30.septembrim kārtējā gada ietvaros. Tehniskajiem darbiniekiem tiek organizētas individuālas 

intervijas ar iestādes vadītāju, pamatojoties uz pašvaldībā izstrādātas novērtēšanas veidlapas 

kritērijiem, kurās kopīgi tiek izvērtēta darbinieka darba kvalitāte, personīgās attieksme un 

ieguldījums iestādes attīstībā. Atbilstoši saņemtajam novērtējam, tehniskajiem darbiniekiem tiek 

izmaksāta prēmija, piešķirtas papildus atvaļinājuma dienas un atvaļinājuma pabalsts. 

Iestādes pašnovērtējums tiek balstīts uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem, analizējot un 

vērtējot gan kvalitatīvos, gan kvantitatīvos rādītājus. Iestādes vadība pārrauga personāla darbu, 

atbalstot un, rosinot personālu uz personīgo izaugsmi. 

 Iestādes attīstības prioritātes, kurām nepieciešams papildus finansējums, tiek saskaņotas ar 

Talsu novada attīstības plānošanas nodaļu un atspoguļotas Talsu novada Attīstības programmā. 

 Laidzes pirmsskolas izglītības iestādes “Papardīte” pašnovērtējuma ziņojums pieejams Talsu 

novada Izglītības pārvaldes mājas lapā, kā arī iestādē publiski pieejamā vietā. 

 

Secinājumi: 

• mācību gada mērķis un galvenie uzdevumi tiek plānoti ņemot vērā novadā izstrādātos 

vienotos kritērijus un atbilstoši aktualitātēm pirmsskolas izglītībā; 

• iestādē tiek izvirzītas prioritātes, veikta plānošana, izvērtēšana un attīstības vajadzību 

noteikšana; 

• pedagogi sistemātiski veic sava darba pašvērtējumu katra mācību gada noslēgumā. 

 

Turpmākā attīstība:  

• dažādot mācību darba plānošanas procesu; 

• turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu; 

• iesaistīt tehnisko personālu iestādes attīstības plānošanā.  

 

Vērtējums kritērijā Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana: labi.  

 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

 

       Laidzes pirmsskolas izglītības iestādē “Papardīte” ir nepieciešamā, iestādes darbu 

reglamentējošā obligātā dokumentācija. Izstrādātie dokumenti ir veidoti un noformēti atbilstoši 

Ventspils zonālajā arhīvā apstiprināto lietu nomenklatūrai. Laidzes pirmsskolas izglītības iestādes 

“Papardīte” nolikums izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās 

izglītības likuma 8. un 9.pantu un apstiprināts ar Talsu novada domes 2018.gada 17.maija lēmumu 

Nr.176. Iestādes nolikums ir pieejams iestādē un saistošs personālam, vecākiem. 

Pašreizējā iestādes vadītāja apstiprināta amatā ar Talsu novada pašvaldības 2013.gada 

25.jūlija lēmumu Nr.478 un vada iestādi kopš 2013.gada 21.augusta. Iestādes vadītājas 

kompetences ir norādītas vadītāja amata aprakstā un darba līgumā. Vadītāja savas kompetences 
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ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi, sniedz darbiniekiem atbalstu, konsultējas ar 

attiecīgajiem darbiniekiem nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.  

Darbiniekus pieņem darbā likumdošanā noteiktajā kārtībā iestādes vadītāja. Darba vietas 

vakance un amata konkursa noteikumi tiek ievietoti Talsu novada mājas lapā. Pretendenti tiek 

aicināti uz darba interviju, tiek izveidota pretendentu vērtēšanas komisija noteiktajai vakancei, 

kura izvērtē pretendentu kvalifikāciju un atbilstību ieņemamajam amatam. Katra darbinieka darba 

līgumā ir norāde par Latvijas Republikas normatīvo aktu, Izglītības likuma un citu normatīvo aktu 

ievērošanu. Amata apraksts ir katra darbinieka darba līguma neatņemama sastāvdaļa. Dokumentācija 

personāla jautājumos atrodas katra darbinieka personas lietā un nav atklāti pieejama. 

Iestādē ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi, Darba kārtības noteikumi, Darba koplīgums, 

Darbinieku darba samaksas noteikšanas, materiālās stimulēšanas un sociālo garantiju  

nodrošināšanas kārtība. Sadarbībā ar Talsu novada darba aizsardzības speciālistu ir izstrādātas 

instrukcijas darbiniekiem darba aizsardzībā (skat. Instrukcija Nr.1. – Nr.22). Katram darbiniekam 

ir iespēja iesaistīties Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pirmorganizācijā. 

2019./2020.mācību gadā iestādes pirmorganizācijā ir pieci LIZDA biedri.  

Iestādes vadībai ir saistoši Latvijas Republikas likumi, normatīvie akti, līdz ar to iestādē ir 

ievērots vienlīdzības princips un politiskā neitralitāte. Pret darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu 

likumiskajiem pārstāvjiem, apmeklētājiem ir nodrošināta vienlīdzīga attieksme. Vecāki ir 

informēti kā sazināties ar iestādes vadību. Administrācijai ir noteikts pieņemšanas laiks. Vadība 

strādā demokrātiski, deleģējot un akcentējot katra atbildību un radošo iniciatīvu. Vadība uzņemas 

atbildību, nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem, to izpildi. Sadarbībā ar 

iestādes saimniecisko un atbalsta personālu, izpildītas norādes un novērstas konstatētās 

neatbilstības kontrolējošo institūciju – Pārtikas un veterinārā dienesta (Nr.88-19-11962-008281, 

18.10.2019.; Nr.88-19-12039-008281, 25.10.2019; Nr.88-20-10120-008281; 17.01.2020.; Nr.88-

20-11302-008281; 27.07.2020); Veselības inspekcijas (Nr.AF 000349, 26.11.2019.); Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (Nr.22/12.6-3.1/29, 21.02.2020.) pārbaudes aktos/ 

protokolos. 

Iestādes vadība rūpējas par iestādes prestižu, īsteno efektīvu sadarbību ar Talsu novada 

pašvaldību, Izglītības pārvaldi, Laidzes pagasta pārvaldi, bibliotēku, brīvā laika pavadīšanas 

centru. Iestādes vadība plāno un organizē kopsapulces, pedagoģiskās padomes sēdes, pedagogu 

un tehnisko darbinieku sapulces. Sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību un Laidzes pagasta 

pārvaldi lielākajā ēkas daļā veikti remontdarbi, nodrošinot personālam un izglītojumiem estētiski 

sakārtotu un funkcionālu vidi. Nepieciešams rast finansējumu kāpņu telpu, kabinetu 

kosmētiskajam remontam un labiekārtošanai, āra rotaļu laukuma atjaunošanai un pilnveidei. 

Vadībai izveidojusies ļoti laba sadarbība ar izglītojamo vecākiem, Iestādes padomi, Laidzes 

PII “Papardīte” atbalsta biedrību. Sistemātiski notiek Iestādes padomes sapulces, uzklausīti 

vecāku interesējoši jautājumi, ierosinājumi. Ieteikumi tiek ņemti vērā un iekļauti pasākumu 

plānošana, iestādes darba uzlabošanā un pilnveidošanā. Sadarbības rezultātā katru gadu ir ļoti labi 

rādītāji makulatūras vākšanas konkursā, aktīva audzēkņu un viņu vecāku iesaistīšanās 

organizētajos pasākumos novadā, pagastā, iestādē. Vecāki ļoti atzinīgi novērtē organizētās mācību 

ekskursijas, sporta aktivitātes, iestādes jubilejas pasākumus. Iestādes vadība motivē audzēkņus 

iesaistīties Laidzes pagasta brīvā laika pavadīšanas centra un bibliotēkas organizētajos pasākumos. 

Pateicoties vadības iniciatīvai, atjaunota Laidzes kultūrvēsturiskā Dzejas svētku tradīcija. 
  

Secinājumi: 

• laba sadarbība ar Iestādes padomi, pagasta pārvaldi, novada pašvaldību; 

• celts iestādes prestižs, sistemātisks audzēkņu skaita pieaugums; 

• profesionālas un radošas darbinieku komandas izveide. 

Turpmākā attīstība:  

• turpināt iestādes pozitīva tēla veidošanas procesu; 

• turpināt meklēt risinājumus iestādes telpu kosmētiskajam remontam, izglītojamo 

inventāra nodrošinājumam, rotaļlaukuma atjaunošanai un pilnveidošanai; 
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• turpināt pilnveidot personāla sadarbību un savstarpējo atbalstu.  

 

Vērtējums kritērijā Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. Iestādes 

vadības darbs un personāla pārvaldība: labi 

 

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

      Kā jau iepriekš minēts, Laidzes pirmsskolas izglītības iestādei “Papardīte” izveidojusies cieša 

sadarbība ar Talsu novada pašvaldību, Talsu novada Izglītības pārvaldi, Laidzes pagasta pārvaldi,  

izglītības, materiāltehnisko resursu jautājumu, dažādu iestādes drošības un apsaimniekošanas 

jautājumu risināšanā. Sadarbībā ar Laidzes pagasta bibliotēku un brīvā laika pavadīšanas centru 

organizēti radoši, bērniem saistoši pasākumi – koncerti Laidzes pagasta svētku ietvaros, tematiski, 

izglītojoši pasākumi pagasta bibliotēkā. Līdz ar pandēmiju, virkne pasākumu tika atcelti uz vēlāku 

laiku. 

Apsaimniekošanas jautājumos iestāde sadarbojas ar SIA “Talsu namsaimnieks” un SIA 

“Talsu ūdens”. Problēmsituācijas ar sociālā riska ģimenēm, atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm 

tiek risināti sadarbojoties ar Talsu novada sociālo dienestu, Bāriņtiesu. Sadarbībā ar Talsu novada 

Sporta skolu iestādes 5 – 6 gadīgie audzēkņi katru gadu piedalās Olimpiskās dienas sporta 

pasākumos Talsu Sporta namā. Iestāde sadarbojas ar citām novada pirmsskolas izglītības iestādēm 

– vienmēr piedalāmies Talsu PII “Pīlādzītis” organizētajos mazo dziedātāju svētkos 

“Mazputniņš”, Talsu PII “Sprīdītis” organizētajā dambretes turnīrā “Prāto gudri!”; priecājamies 

par atsaucību no citām pirmsskolas izglītības iestādēm mūsu organizētajos Dzejas svētkos 

“Dzejolēns”. Pedagogi dalās savstarpējā pieredzē organizētajās metodiskajās apvienībās, lai 

sekmētu uz kompetencēm balstīta mācību satura ieviešanu pirmsskolā. 

Jāatzīmē veiksmīgais sadarbības projekts ar SIA “Talce”, kura ietvaros ir tapis bērnu sporta 

laukums pirms tam neizmantojamā iestādes teritorijā. 2015.gada nogalē SIA “Talce” veica 

projektēšanas un teritorijas labiekārtošanas darbus 2470.00 EUR vērtībā. 

Liela nozīme ir iestādes sadarbībai ar Talsu pilsētas skolām – 2016.gada maijā tika realizēts 

projekts “Lielie – mazajiem!” Talsu Valsts ģimnāzijas 9.klases puiši amatniecības stundās 

izgatavoja attīstošās rotaļlietas un pašskanošos mūzikas instrumentus iestādes audzēkņiem. Idejas 

autors – Talsu Valsts ģimnāzijas amatniecības un mājturības skolotājs. Būtiski, ka lielie puiši 

personīgi nodeva savu veikumu mazajiem audzēkņiem. Lielākā daļa Laidzes PII “Papardīte” 

audzēkņu turpina pamatizglītības apguvi Talsu 2.vidusskolā. Arī 2.vidusskolas zēnu amatniecības 

darbi – jubilāru krēsli un leļļu rotaļu krēsliņi ir dāvinājums iestādes audzēkņiem. 

Nozīmīga ir sadarbība ar vietējiem Laidzes pagasta uzņēmējiem – SIA “Ingrid D” 

(kokmateriāli projektam “Lielie – mazajiem!”, bērnu mēbeles – krēsliņi, galdi, higiēnas plaukti), 

SIA “Stills” (grupas telpas plauktu sistēmas), SIA “UAM” (kokmateriāli, aktivitāšu un rotaļu 

namiņš sporta laukumā).  

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas valsts tehnikums” Laidzes teritoriālā 

struktūrvienība atrodas ciemata centrā, blakus Laidzes pirmsskolas izglītības iestādei “Papardīte.” 

Tas veicina abu izglītības iestāžu ciešu un veiksmīgu sadarbību. Laidzes pirmsskolas izglītības 

iestādes „Papardīte” audzēkņi dodas ciemos pie PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”  Laidzes TS 

audzēkņiem, lai kopīgi ceptu piparkūkas, dziedātu Ziemassvētku dziesmas, ietu rotaļās, jautrotos 

un blēņotos kopā ar rūķiem. Tā kā profesionālās izglītības kompetences centrā jaunieši apgūst 

pavāra arodu, tad viņiem ir iespēja pamācīt mazajiem piparkūku cepšanas noslēpumus. Savukārt 

mazie „Papardītes” rūķīši māca jauniešiem kādas sen aizmirstas, vai nekad neredzētas 

Ziemassvētku rotaļas un dziesmas, kas  noderēs priekšnesumam pie eglītes. Tradīcija aizsākta 

2014.gada Ziemassvētkos. Iestādes audzēkņi apciemo savus “lielos draugus” arī  Mārtiņdienā kā 

ķekatnieki, uzstājušies ar dzejas uzvedumu “Manu lellīti sauc Lolīti”. Savukārt PIKC audzēkņi 

ciemojas PII “Papardīte” akcijas “Pasmaidi Latvijai!” ietvaros, kopīgi gatavojot apsveikumus 

Laidzes pagasta iedzīvotājiem valsts svētkos. Sadarbībai starp abām izglītības iestādēm ir arī 
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praktiska darba rezultāts. PIKC iestādes audzēkņi prakses ietvaros, pedagogu vadībā, veikuši 

kosmētiskos remontus PII “Papardīte”. 2015.gada martā veikts kosmētiskais remonts kāpņu 

telpās, 2.stāva grupu garderobēs, virtuves bloka sakņu noliktavā un gaitenī pie virtuves ieejas. 

2017.gada martā – iestādes veļas mazgātavas kosmētiskais remonts.  
 

Secinājumi: 

• veiksmīga sadarbība ar pašvaldības iestādēm un sadarbības partneriem; 

• veiksmīga personāla un izglītojamo vecāku savstarpējā sadarbība; 

• tiek stiprināts un popularizēts iestādes tēls pagastā, novadā. 

Turpmākā attīstība:  

• turpināt organizēt izglītojošus pieredzes apmaiņas pasākumus ar citām pirmsskolas 

izglītības iestādēm; 

• rast iespējas piesaistīt jaunus sadarbības partnerus; 

• apzināt iespējas iesaistīties starptautiskos projektos, motivēt pedagogus pilnveidot 

savas svešvalodas zināšanas. 
 

Vērtējums kritērijā Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. Iestādes 

sadarbība ar citām institūcijām: ļoti labi 
 

4. Citi sasniegumi 
 

Viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem ir Laidzes Dzejas svētku kultūrvēsturiskās tradīcijas 

iedzīvināšana pirmsskolas izglītības iestādē. Īpašu uzmanību latviešu bērnu dzejas autoru 

apzināšanai un popularizēšanai, audzēkņu runas kultūras un dzimtās valodas pilnveidošanai, 

iestādes pedagogu komanda veltījusi jau pirms kultūrvēsturiskās Laidzes Dzejas svētku tradīcijas 

apzināšanas. 

2014.gada maijā tika iestudētas Herberta Dorbes “Pelītes mācības”. 2015.gada septembrī, 

Raiņa un Aspazijas jubilejas gada ietvaros, notika Dzejas dienu pasākums „Manu lellīti sauc 

Lolīti.” 2017.gada maijā tika iestudēts Vitauta Ļūdēna dzejas cikls “Mārīte un vējš”. 2017.gada 

septembrī – Viļa Plūdoņa “Ozoliņš un beka.” Visos minētajos pasākumos iestādes audzēkņi runāja 

un izdziedāja minēto autoru dzeju. Minētie dzejas pasākumi organizēti pēc iestādes mūzikas 

skolotājas Ērikas Grīvas iniciatīvas. 

Dzejas svētku tradīcija apzināta, pateicoties sadarbībai ar Laidze pagasta bibliotēku, kuras 

bijusī vadītāja Dace Bunte ir atjaunoto Dzejas svētku “Dzejolēns” krustmāmiņa. 

Laidzes pagastā Dzejas svētku tradīcija aizsākta 1958.gadā. Pavasarī, kad Laidzes Ziedgravā 

ziedēja vizbules, šeit viesojās ievērojami latviešu dzejnieki un aktieri. Svētku organizatore – 

Laidzes Profesionālas vidusskolas (izglītības iestādes nosaukums vairākkārt mainīts, tagad – 

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālā struktūrvienība) latviešu valodas un literatūra 

skolotāja Antonija Dreslere, kura savos 50 darba gados noorganizējusi 39 Dzejas svētkus. 

Svētkos piedalījušies dzejnieki un rakstnieki – Ojārs Vācietis, Imants Ziedonis, Arnolds 

Auziņš, Imants Auziņš, Imants Lasmanis, Aleksandrs Pelēcis, Dzintra Žuravska, Arvīds Skalbe, 

Andris Vējāns, Jāzeps Osmanis, Olga Lisovska, Lija Brīdaka, Māris Čaklais u.c. Tikšanās reizēs 

dzeju lasīja aktieri - Harijs Liepiņš, Eduards Pāvuls, Lidija Freimane, Elza Radziņa, Imants 

Skrastiņš, Vera Singajevska, Uldis Dumpis, Uldis Pūcītis, Ģirts Jakovļevs, Jānis Paukštello u.c. 

Koku stādīšana šajos svētkos bijusi tradīcija. Lai saglabātu šo kultūrvēsturisko tradīciju, 

2015.gadā pēc Laidzes pagasta bibliotēkas vadītājas Daces Buntes iniciatīvas, pateicoties PIKC 

Rīgas Valsts Tehnikums Laidzes teritoriāls struktūrvienības vadītājas Ināras Veismanes 

realizētajam projektam “Laidzē zaļo Dzejas koki!”, ciemata centrā tika izveidota Dzejas taka – 

kultūrvēsturiskajos Dzejas svētkos stādītie Dzejas koki tika apzināti un tiem uzstādītas norādes. 

Laidzē zaļo dzejas koki –  

• BĒRZS un EGLE, stādīti 1960.gadā, godinot Harija Heislera dzejoli “Bērzs un egle”; 

• PŪPOLI, stādīti 1968.gadā, par godu Imanta Ziedoņa literārajiem darbiem 

“Kurzemīte” un “Motocikls”; 



34 
 

• KASTANIS, stādīts 1976.gadā, par godu Aleksandram Pelēcim; 

• OZOLS, stādīts  1977.gadā, Andreja Upīša 100tajā dzimšanas dienā; 

• EGĻU AUDZE, stādīta 1983.gadā, Ojāra Vācieša piemiņai; 

• Dzejas BĒRZS, stādīts 1983.gadā, Dzejas svētku 25tajā gadadienā; 

• KĻAVA “Oskars”, stādīts 1984.gadā, Viļa Lāča romāna “Zvejnieka dēls” 50 gadu 

jubilejā; 

• Dainu LIEPA, stādīta 1986.gadā, Krišjāņa Barona 150tajā dzimšanas dienā; 

• DIŽSKABĀRDIS un VĀCZEMES KĻAVA, stādīti 1990.gadā, Raiņa un Aspazijas 

125tajā dzimšanas dienā; 

• Novadnieku PĪLĀDZĪTIS, stādīts 1995.gadā. 

Arī “Dzejolēna” ietvaros šī tradīcija tiek turpināta, svētku noslēgumā mazie dalībnieki stāda savu 

Dzejas koku. 

Pirmsskolas izglītības iestāžu Dzejas svētku pasākums tiek veltīts kādam ar Laidzes Dzejas 

svētkiem saistītam dzejniekam vai mūsdienu bērnu dzejas autoram. 2018.gad 27.aprīlī, vizbuļu 

ziedēšanas laikā, notiek 40tie Laidzes Dzejas svētki, kas ir pirmie pirmsskolas izglītības iestāžu 

dzejas svētki “Dzejolēns – 2018”. Tie tika veltīti tautā iemīļotajam dzejniekam Ojāram Vācietim, 

kurš viesojies Laidzē vairākkārt. Dzejnieka piemiņai 1983.gadā Laidzes Ziedgravā iestādīta Egļu 

audze. Pasākums pulcēja 27 mazos dzejas runātājus no Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu 

pirmsskolas izglītības iestādēm. Svētku organizēšanā un realizēšanā iesaistījās 100% viss iestādes 

personāls, radot īpaši pozitīvu un radošu atmosfēru. Pasākuma galvenais resurss ir iestādes 

personāla personiskā darba ieguldījums. Starp priekšnesumiem pasākumu bagātināja iestādes 

pedagogu iestudētie Ojāra Vācieša dzejas dramatizējumi, “Papardītes” audzēkņu muzikālie 

priekšnesumi – dziesmas ar dzejnieka tekstiem. Balvas – Dzejolēna personalizētu grāmatzīmi un 

Laidzes pagasta simbolu – vēzīti, saņēma katrs svētku dalībnieks. Balvu autors – iestādes izglītības 

metodiķe Ieva Spirga. Tapa īpašs iestādes pirmsskolas skolotājas Edītes Dzintares zīmējums 

dalībnieku un viņu pedagogu pateicības rakstiem. Ziedi pedagogiem – Laidzes Ziedgravas 

vizbules, pašu plūktas. Pasākumu atraktīvi un aizraujoši vadīja Muša (no O.Vācieša dzejoļa 

“Mušas nāve”) – iestādes mūzikas skolotāja Ērika Grīva. Pasākuma noslēgumā bija sarūpēts 

cienasts – Dzejas maize, kuru cepusi Laidzes pagasta “Rugāju” mājas saimniece, maizes cepēja 

Aina. Neizpalika arī tradicionālā koka stādīšana – iestādes teritorijā zaļo pašiem savs Dzejas koks 

– kalnu priedīte, stādīta Latvijas simtgades gadā, atjaunotajos Laidzes pagasta pirmsskolas 

izglītības iestāžu audzēkņu Dzejas svētkos “Dzejolēns”. Stādu sarūpēja audzēkņu vecāki – 

Ļutjansku ģimene. Gatavojoties pasākumam, ikviens iestādes audzēknis gatavoja savu 

priekšnesumu – mācījās Ojāra Vācieša dzejoli. Paši mazākie sagatavoja visiem labi pazīstamo 

Arvīda Žilinska dziesmu ar Ojāra Vācieša vārdiem “Kāda kuram dziesma”. Katrs savu dzejoli 

“dāvināja” “Papardītei” dzimšanas dienā 1.martā. Tika iesaistīti arī audzēkņu vecāki. Gatavojoties 

pasākumam, izglītojamo vecāki, kopā ar saviem bērniem, veidoja ilustrāciju kādam, pēc pašu 

iniciatīvas izvēlētam, Ojāra Vācieša dzejolim. Tika izveidota zīmējumu izstāde. Visi zīmējumi ir 

iesieti grāmatā, kura atrodas iestādes metodiskajā kabinetā. Pateicoties izstādei un vecāku 

atsaucībai, radās “Dzejolēna” moto: “Kur mežam ziemas miegs nav lāgā izgulēts, ir šorīt 

piedzimis mazs, priecīgs vizbulēns!” /O.Vācietis/. 

2019.gada 26.aprīlī Dzejas svētki “Dzejolēns – 2019” tika veltīti dzejniekam Jāzepam 

Osmanim, kurš savulaik aktīvi iesaistījies Laidzes Dzejas svētku organizēšanā un popularizēšanā. 

Dzejas svētki tika organizēti vadoties no “Dzejolēna – 2018” veiksmīgās struktūras un satura. 

Noslēgumā Osmaņu pīlādžu birztaliņa tika papildināta ar vēl vienu – astoto,  mazo svētku 

dalībnieku stādītu, pīlādzīti. Stādu sarūpēja audzēkņu vecāki – Ziediņu ģimene. 

Plānojot 2020.gada Dzejas svētkus, tika izveidota veiksmīga sadarbība ar dzejnieci – 

novadnieci Maiju Laukmani, kura mums uzticēja savu jauno, vēl nepublicēto bērnu dzejoļu 

krājuma “Diena kūst kā saldējum” manuskriptu. Katrs iestādes audzēknis ļoti atbildīgi gatavoja 

savu izvēlēto Maijas Laukmanes dzejoli iestādes pasākumam, uz kuru bija uzaicināta pati 

dzejniece, lai klātienē tiktos ar mazajiem dzejas runātājiem. No mūsu puses bija sagatavots 

muzikāls pārsteigums mūsu dzejniecei – mūzikas skolotājas Ērikas Grīvas radīto bērnu dziesmiņu 
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ar Maijas Laukmanes dzeju –  “Jaunie zābaki”, “Mākoņi”, “Mans tētis” un “Murrājamā 

dziesmiņa” pirmatskaņojumi audzēkņu izpildījumā. Diemžēl, pēdējā mirklī, pasākumu nācās 

atcelt pandēmijas dēļ. Ceram ieceri realizēt nākamajā gadā. 

Dzejas svētki ir un būs nozīmīgākā iestādes tradīcija. Iestādes vadības un personāla uzdevums 

–  to turpināt un pilnveidot. Laidzes PII “Papardīte” ir novada Dzejas bērnudārzs. 

 

5. Turpmākā attīstība 
 

      Laidzes pirmsskolas izglītības iestādes “Papardīte” turpmākā attīstība balstīta uz 

pašnovērtējumā izvirzītajiem secinājumiem, kuri apkopoti 6.tabulā: 

Iestādes darbības joma Vērtējums Turpmākā attīstība 

Mācību saturs – iestādes 

īstenotās izglītības 

programmas 

labi • turpināt iesākto mācību darbu jaunā mācību 

saturu ieviešanā, pilnveidojot mācību jomu centrus 

grupu telpās; 

• sekmēt pedagogu savstarpējo sadarbību kopēja 

mācību satura plānošanā; 

• veicināt pedagogu savstarpējo brīvo 

rotaļnodarbību vērošanu un pieredzes apmaiņu. 

Mācīšana un mācīšanās. 

Mācīšanas kvalitāte 

 

labi • turpināt organizēt metodiskās apvienības, 

pieredzes apmaiņas pasākumus kvalitatīva mācīšanas 

procesa pilnveidošanai; 

• turpināt organizēt izglītojošas mācību 

ekskursijas, pārgājienus, rast jaunas idejas mācību 

formu un metožu dažādošanā; 

• pilnveidot pedagogu prasmes izmantot IT 

kvalitatīva un mūsdienīga mācīšanas procesa 

īstenošanā. 

 

Mācīšana un mācīšanās. 

Mācīšanās kvalitāte 

labi • turpināt ieviest bērnu apmeklējumu uzskaiti un 

komunikāciju ar vecākiem elektroniskajā vidē, 

izglītības platformā E-klase; 

• aktualizēt izglītojamo pašapkalpošanās prasmes 

izglītības procesā.; 

• papildināt grupu mācību materiālus ar 

praktiskās dzīves darbības priekšmetiem. 

Mācīšana un mācīšanās. 

Vērtēšana kā mācību 

procesa sastāvdaļa 

labi • veicināt izglītojamo attīstības dinamiku, 

pilnveidojot vērtēšanas kārtību atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.716 (21.11.2018.) 

• ieviest bērnu vērtēšanas kārtību un 

komunikāciju ar vecākiem elektroniskajā vidē 

(izglītības platforma E-klase); 

• motivēt ikvienu vecāku būt atbildīgam un 

vērstam uz sadarbību audzēkņa sasniegumu 

izvērtēšanā. 
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Izglītojamo sasniegumi 

 

ļoti labi • turpināt iestādē paaugstināt audzēkņu 

sasniegumus ikdienas darbā; 

• turpināt piedalīties pagasta un novada 

organizētajos pasākumos, kuri atspoguļo audzēkņu 

sasniegumus; 

• turpināt dzejas popularizēšanu un realizēt 

dzejniecei Maijai Laukmanei veltītos Dzejas 

svētkus; 

• aktualizēt sadarbību ar izglītības iestādēm, 

kurās pamatizglītības apguvi turpina iestādes 

audzēkņi, lai gūtu informāciju par izglītojamo 

mācību sasniegumiem. 

Atbalsts izglītojamiem. 

Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts 

ļoti labi • turpināt iestādē veselīga un fiziski aktīva 

dzīvesveida popularizēšanu; 

• turpināt sadarbību ar vecākiem fizisko 

aktivitāšu organizēšanā, uzsvērt veselīga uztura 

izvēli ģimenē; 

Atbalsts izglītojamiem. 

Izglītojamo drošības 

garantēšana 

ļoti labi • turpināt iestādē organizēt praktiskās 

nodarbības izglītojamiem un darbiniekiem, lai 

regulāri atjaunotu prasmes rīkoties ārkārtas 

situācijās; 

• turpināt mācīt izglītojamos rūpēties par savu 

drošību ikdienā; 

• rast iespēju sistemātiskāk sadarboties ar 

policijas un VUGD pārstāvjiem, organizējot 

izglītojošas nodarbības izglītojamiem drošības 

jautājumos.  

Atbalsts izglītojamiem. 

Atbalsts personības 

veidošanā 

labi • turpināt pilnveidot izglītojamo pilsoniskuma 

un valstiskuma apziņu; 

• turpināt saglabāt un pilnveidot iestādes 

tradīcijas; 

• apzināt vecāku vēlmes un rast iespēju dažādot 

interešu izglītības piedāvājumu.  

Atbalsts izglītojamiem. 

Atbalsts karjeras 

izglītībā 

labi • turpināt pilnveidot izglītojamo zināšanas par 

profesiju daudzveidību; 

• sekmēt aktīvāku izglītojamo iepazīstināšanu 

ar dažādu profesiju pārstāvjiem;  

• apzināt iespējas viesoties vecāku darba vietās, 

iepazīstot profesiju būtību klātienē. 

Atbalsts izglītojamiem. 

Atbalsts mācību darba 

diferenciācijā 

ļoti labi • pilnveidot un attīstīt pedagogu zināšanas par 

diferencēta mācību darba organizēšanu ar dažāda 

individuālās attīstības pakāpes izglītojamiem; 

• sekmēt pedagogiem savstarpējās atklātās 

rotaļnodarbību iestādes ietvaros;  

• apzināt kompetenču pieejas labās prakses 

piemērus mācību darba diferenciācijai; 

• pilnveidot pētnieciski izzinošām prasmēm 

nepieciešamos materiālus. 

Atbalsts izglītojamiem. 

Atbalsts izglītojamiem ar 

speciālām vajadzībām 

pietiekami • turpināt padziļinātu darbu pie individuālo 

plānu izveides izglītojamiem ar runas, uzvedības vai 

mācīšanās traucējumiem; 
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• rast iespēju sniegt psihologa konsultācijas un 

atbalstu audzēkņiem, pedagogiem, vecākiem; 

• papildināt un pilnveidot materiālo bāzi 

logopēda kabinetā;  

• savlaicīga izglītojamo grūtību un traucējumu 

apzināšana; korekcijas darba uzsākšana. 

Atbalsts izglītojamiem. 

Sadarbībā ar izglītojamā 

ģimeni 

ļoti labi • turpināt pilnveidot tematiskos pasākumus ar 

vecāku līdzdalību, dažādojot darba formas; 

• turpināt sadarbības ietvaros popularizēt 

veselīgu, aktīvu un “zaļi domājošu” dzīvesveidu. 

Iestādes vide. Iestādes 

mikroklimats 

labi • mērķtiecīgi turpināt pilnveidot un saglabāt 

iestādes tradīcijas; 

• turpināt uzturēt un saglabāt pozitīvas 

savstarpējās attiecības; 

• sistemātiskāk organizēt darbinieku kolektīva 

koncertu, teātra izrāžu apmeklējumus. 

Iestādes vide. Fiziskā 

vide  

 

pietiekami • atjaunot trešo nojumi, izveidot smilšu kasti, 

uzstādīt atbilstošas rotaļu ierīces bērnu 

rotaļlaukumā; izveidot trīs rotaļlaukumus, atbilstoši 

katras grupas bērnu vecumposmam; 

• nodrošināt guļamtelpu aprīkojumus ar 

gultām/skapjiem, atbrīvojot telpu mācību procesa 

izmantošanai dienas aktīvajā daļā; 

• ierīkot iestādes teritorijā dārzeņu un garšaugu 

“mazdārziņu” audzēkņu pētnieciskās darbības 

nodrošināšanai;  

• pakāpeniski turpināt iestādes telpu 

remontdarbus (kabinetu, kāpņu telpu kosmētiskie 

remonti); 

• ceturtās grupas atvēršana, pamatojoties uz 

bērnu skaita pieaugumu un kompetenču pieejas 

pakāpenisku ieviešanu; 

• sporta zāles izveide brīvās grupas telpā. 

Iestādes resursi. 

Iekārtas un 

materiāltehniskie resursi 

pietiekami • turpināt materiāltehniskās bāzes regulāru 

pilnveidošanu; 

• turpināt metodisko materiālu un didaktisko 

mācību līdzekļu izgatavošanu kompetenču pieejā 

balstīta izglītība procesa realizēšanai; nepieciešami 

papildus krāsainie printeri; 

• papildināt sporta inventāra materiāli tehnisko 

bāzi. 

Iestādes resursi. 

Personālresursi 

labi • turpināt pilnveidot profesionālās 

kompetences; organizēt savstarpējo pieredzes 

apmaiņu; rosināt pedagogus piedalīties profesionālās 

darbības kvalitātes pakāpes iegūšanā; 

• nepieciešams izvērtēt un atbilstoši palielināt 

tehnisko darbinieku amata slodzes, atbilstoši bērnu 

skaitam un veicamo darba pienākumu apjomam. 

Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes 

labi • dažādot mācību darba plānošanas procesu; 

• turpināt pilnveidot iestādes darba plānošanu 

un pašvērtēšanas procesu; 
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nodrošināšana. Iestādes 

darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

• iesaistīt tehnisko personālu iestādes attīstības 

plānošanā.  

Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana. Iestādes 

vadības darbs un 

personāla pārvaldība 

labi • turpināt iestādes pozitīva tēla veidošanas 

procesu; 

• turpināt meklēt risinājumus iestādes telpu 

kosmētiskajam remontam, izglītojamo inventāra 

nodrošinājumam, rotaļlaukuma atjaunošanai un 

pilnveidošanai; 

• turpināt pilnveidot personāla sadarbību un 

savstarpējo atbalstu.  

Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana. Iestādes 

sadarbība ar citām 

institūcijām 

ļoti labi • turpināt organizēt izglītojošus pieredzes 

apmaiņas pasākumus ar citām pirmsskolas izglītības 

iestādēm; 

• rast iespējas piesaistīt jaunus sadarbības 

partnerus; 

• apzināt iespējas iesaistīties starptautiskos 

projektos, motivēt pedagogus pilnveidot savas 

svešvalodas zināšanas. 
 

6.tabula. Iestādes turpmākā attīstība, balstoties uz pašnovērtējuma ziņojumā izvirzītajiem kritērijiem. 
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