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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020. / 2021.mācību gadā. 

 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot  

2020. /   2021. 

māc. g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot  

2020. / 2021. māc.g. 

uz 31.05.2021. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

somatiskām saslimšanām 

01015411 V-7879 09.04.2015. 4 4 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem 

01015611 V-6384 08.05.2013. 15 15 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem 

01015811 V-6385 08.05.2013. 3 3 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

redzes traucējumiem 

01015111 V-6381 08.05.2013. 0 0 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

fiziskās attīstības traucējumiem 

01015311 V-6382 08.05.2013. 6 8 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem 

01015511 V-6383 08.05.2013. 23 23 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem un vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem 

01015911 V-8547 13.05.2016. 

 

2 2 

Vispārējā pirmsskolas izglītības 

programma 

01011111 A 46 25.07.2018. 20 20 
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1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums. 

 

Nr. 

 p. 

k. 

Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar 

to saistītie izaicinājumi, 

pedagogu mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020. / 2021. māc. g.    

(31.08.2021.) 

16 Iestāde ir nodrošināta ar 

nepieciešamo personālu izglītības 

programmas īstenošanai. 

2.  Vakance izglītības iestādē (vairāk kā 1 

mēnesi) 2020. / 2021. māc. g.  

1 Pirmsskolas mūzikas skolotāja 

amata vieta. 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls, noslēdzot 2020.   /2021. 

māc.g. 

6 Skolotājs logopēds, speciālās 

izglītības skolotājs, psihologs, 

fizioterapeits, bērnu masieris, 

pirmskolas  iestāžu un skolu 

māsa. 

 

 

1.3. Izglītības iestādes darba prioritātes un plānotie sasniedzamie rezultāti 2020 

/2021.mācību gadā. 

 

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis” darbojas: 

  

1.3.1. Kvalitatīvi: 

 

1.3.1.1. Kolektīvam veidot iestādi par laikmetīgu pirmsskolas izglītības iestādi, kurā 

izglītojamie apgūst “Es” apziņu, aug un mācās daudzfunkcionālā rotaļu vidē. 

            1.3.1.2. Veidot izglītojamā “Es” apziņu, kuras pamatā ir izglītojamā rīcības, darbības, jūtu, 

vēlmju, interešu, radošo spēju apzināšanās un spēja izpaust sevi aktīvā darbībā, 

                         ievērojot vispārcilvēciskās vērtības. 

1.3.1.3. Attīstīt katra izglītojamā fizisko un intelektuālo aktivitāti visās darbības un attīstošo 

darbību dažādajos virzienos, īpašu vērību veltot izglītojamo sajūtu 

                        attīstībai. 

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

notikumiem un parādībām. 

1.3.1.5. Nodrošināt izglītojamā drošību un veselību. 

            1.3.1.6. Veicināt izglītojamo vecākus (aizbildņus) sadarboties ar iestādi, 

                    izglītojamā vajadzību nodrošināšanai. 

 

1.3.2. Kvantitatīvi: 

 

1.3.2.1.  3 reizes gadā pedagogi un speciālisti kopīgi izvērtē un analizē pedagoģisko darbu. 

1.3.2.2. 80% pedagogu ir vienota pieeja vērtību iekļaušanai mācību saturā un 

                         procesā. 

1.3.2.4. pedagogiem, kopīgi sadarbojoties, ir izveidots mācību un audzināšanas darba 

plāns. 
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1.3.2.5. 90% pedagogi sadarbojas ar saviem kolēģiem, jaunu ideju un savu mērķu 

                          īstenošanai.  

1.3.2.6. Mācību gada laikā notikušas sarunas par rotaļnodarbību plānošanu – uzdevumu 

izvirzīšana un nepieciešamo apstākļu radīšana, pedagoga un bērnu savstarpējās saskarsmes. 

1.3.2.7. 60% pedagogu ir piedalījušies profesionālās pilnveides kursos. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

2.1. Izglītības estādes misija - pedagoģiskajam kolektīvam veidot iestādi par laikmetīgu  

                  pirmsskolas izglītības iestādi, kurā izglītojamie apgūst “Es” apziņu,  aug un mācās  

                  daudzfunkcionālā rotaļu vidē 

            2.2. Izglītības iestādes vīzija - mūsdienīga, efektīva, demokrātiska, humāna pirmsskola. 

       2.3. Izglītības iestādes pamatmērķis – īstenot speciālās un vispārējo pirmsskolas 

             izglītības satura programmas un sagatavot izglītojamos pamatizglītības    

             apguvei skolā. 

      2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātēs sasniegtie rezultāti: 

Gada uzdevumi Sasniegtie rezultāti 

 1.Veikt sistemātisku bērna sasniegumu 

vērtēšanu, lai atbalstītu katra bērna 

mācības un personīgo izaugsmi. 

 

Atbilstoši bērna vecumam un attīstībai izvirzīti 

skaidri saprotami sasniedzamie rezultāti un 

kritēriji darba veikšanai. Identificēti 

nepieciešamie atbalsta pasākumi. Summatīvo 

vērtēšanu veic elektroniskajā skolvadības 

sistēmā E – klase. 

 

2.Turpināt īstenot kompetenču pieejā 

balstītu mācību procesu, mērķtiecīgi 

atbalstot bērnu pašvadītu mācīšanos un 

sadarbības prasmes. 

 

Radīta mainīga mācību vide, kura rosina pētīt, 

mācīties un radīt, sasaistīta ar plānotajiem – 

bērnam sasniedzamajiem rezultātiem. Mācību 

un sadzīves situācijās tiek integrētas caurviju 

prasmes, to apguve un pielietošana. 

 

3. Pilnveidot izglītības iestādes vadības 

un pedagogu profesionālo kompetenci 

un paaugstināt atbildību izglītības 

kvalitātes nodrošināšanā. 

 

Apmeklēti kursi, semināri pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidei. 

Pedagogi bērnu apmācības procesā izmanto 

modernās informācijas tehnoloģijas. Veicināta 

iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīga 

sadarbība. 

Veiktas individuālas pārrunas par mācību 

procesa norisi un izglītojamā sasniegumiem. 
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3. Kritēriju izvērtējums 

 

3.1. Kritērija „Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības: 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogu iesaiste pašvērtēšanas un plānošanas 

procesā 

Visu mērķgrupu iesaiste 

Pienākumu un atbildības deleģēšana 

administrācijas darbiniekiem un pedagogiem 

Tālākizglītība par personāla pārvaldības efektivitātes 

sekmēšanu. 

Nozares politikas izpratne un sadarbība ar 

dibinātāju izglītības kvalitātes jomā 

Līdzdalība Izglītības nozares pētījumos, projektos, 

aprobācijās. 

Efektīva finanšu līdzekļu pārvaldība Turpināt sadarboties ar pašvaldību resursu efektīvas 

plānošanā izglītības kvalitātes paaugstināšanai. 

 

 

3.2. Kritērija „Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības: 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iekšējo normatīvo aktu atbilstība iestādes 

tiesiskās darbības nodrošināšanai un rezultātu 

sasniegšanai. 

Turpināt savlaicīgi aktualizēt iekšējos normatīvos aktus. 

Lēmumu pieņemšana un atbildība par tiem. Demokrātisko pārvaldības principu izmantošana darba 

organizācijā. 

Cieņpilna komunikācija. Pilnveidot zināšanas un prasmes publiskās runas jomā. 

Kopienas vērtības, kuras ir definētas un 

ievērotas iestādes darbinieku vidū. 

Tehniskā personāla iesaiste iestādes vērtību definēšanas 

procesā. 

Ir izstrādāts attīstības plāns un tiek regulāri 

izvērtēti rezultāti. 

Sekot līdzi nozares aktualitātēm un ieviešot tās iestādes 

darbībā, veicot korekcijas attīstības plānā. 

Zināšanas, izpratne un pieredze kompetenču 

pieejas ieviešanā. 

Sadarbības ar augstskolām stiprināšana ar mērķi 

piesaistīt jaunus profesionāļus, prakšu iespēju 

nodrošināšana. 
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3.3. Kritērija „ Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākās attīstības vajadzības: 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājas aktīva sadarbība ar Izglītības 

pārvaldi un pašvaldību. 

Turpināt sadarboties ar pašvaldību izglītības jautājumos. 

Sadarbība ar novada organizācijām. Turpināt sadarbību, daloties pieredzē un gūstot jaunu 

pieredzi un atziņas. 

Iestādes personāla motivācija pārmaiņu 

procesos un vecāku iesaiste. 

Sadarbības ar vecākiem formu maiņa saistībā ar 

epidemioloģisko situāciju. 

Sadarbība pieredzes apmaiņā gan iestādē, 

gan ārpus tās. 

Darba grupu izveide dažādu atbildīgo jautājumu 

risināšanai, ar mērķi maksimāli iesaistīt visus 

pedagogus. 

Vecāku iesaiste un ieinteresētība iestādes 

pasākumos. 

Turpināt veicināt vecāku iesaisti un iniciatīvu iestādes 

darbībā. 

Iestādes padomes iesaiste svarīgo jautājumu 

risināšanā, piemēram, iniciatīva par gājēju 

pārejas nepieciešamību pie iestādes. 

Turpināt veicināt vecāku iesaisti un iniciatīvu iestādes 

darbībā. 

 

 

 

3.4. Kritērija „ Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākās attīstības 

vajadzības: 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogu izglītības atbilstība normatīvajiem 

aktiem. 

Sekmēt pedagogu motivāciju paaugstināt profesionālās 

izglītības kvalifikāciju. 

Pedagogu profesionālās kompetences 

atbilstība normatīvajiem aktiem. 

Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci atbalsta 

sniegšanas jautājumos izglītojamiem un viņu ģimenēm. 

Izstrādātā kvalitātes novērtēšanas kārtība. Pilnveidot atgriezeniskās saites sniegšanu pedagogiem. 

Izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides 

vajadzību apkopojums esošajam mācību 

gadam. 

Aktualizēt pedagogu profesionālās tālākizglītību kursu 

vajadzības. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem 2020. /2021.mācību gadā. 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi 

 

Iestādei nav noslēgti sadarbības līgumi. 
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6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

6.1.1. veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, drosme, 

godīgums, laipnība, savaldība, līdzcietība, taisnīgums) izkopšanu, drošības un veselīga 

dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā. 

6.1.2. veicināt izglītojamo izpratni par ģimeni kā vērtību. 

6.1.3. Iesaistīt izglītojamos kultūrizglītības padziļinātā apguvē. 

6.2. Izvērtējot iepriekšējā mācību gadā sasniegtos rezultātus, secinām, ka saturiski lielāks uzsvars 

tika likts uz drošības un veselīga dzīvesveida izpratnes veicināšanas pasākumiem, kā arī uz 

izpratnes par vērtībām veidošanu. 

6.3. Plānojot darbu 2021. /2022.mācību gadā, pievērst vērību sadarbībai ar izglītojamo ģimenēm, 

sniegt atbalstu attālinātās mācīšanās apstākļos. 

 

7. Citi sasniegumi. 

 

7.1. jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde(galvenie secinājumi par 

izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 
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