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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1.Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo 

skaits, uzsākot 

programmas 

apguvi vai 

uzsākot 

2020./2021.māc

.g.  

Izglītojamo 

skaits, noslēdzot 

programmas 

apguvi vai 

noslēdzot 

2020./2021.māc.

g. 

Nr. Licencēšana

s 

datums 

 

Pirmsskolas 

izglītības 

programma 

01011111  V-3329 23.12.2010. 188 218 

       

       

       

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK 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.) 

31  

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

1  

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

3  

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un 

izglītības iestādes vadītājam 



 

1.3.1.Īstenot lietpratības pieeju ikdienas mācību procesā,  pielāgojot āra vidi mācību 

procesa organizēšanai ikdienā. 

• Vismaz vienu reizi nedēļā katra pirmsskolas grupa organizē rotaļnodarbību ārā 

vidē; 

• Āra nojumes iekārtotas, kā izzinoši un bērna attīstību veicinoši mācību centri; 

• Pilnveidojot savu profesionālo kompetenci pirmsskolas izglītības iestādes 

pedagogi apgūs āra pedagoģijas pamatprincipus, profesionālās pilnveides 

kursos; 

1.3.2.Turpināt pilnveidot pāreju uz kompetenču pieejā balstītu mācību procesu. Lai katrs 

bērns pirmsskolā kļūtu par darītāju,  kurš ar skolotāja palīdzību un atbalstu patstāvīgi 

apgūst zināšanas katras mācību jomas ietvaros.  

• Turpināt motivēt iestādes pedagogus pilnveidot savu profesionalitāti saistībā ar 

kompetenču pieeju pirmsskolā; 

• Turpināt strādāt pie efektīvas plānošanas, skaidri definējot mācību sasniedzamos 

rezultātus atbilstoši vecumposmam un jomu saturam; 

• Pilnvērtīgi iesaistīt izglītojamos mācību procesa plānošanā; 

• Turpināt izmantot digitālās tehnoloģijas, lai dažādotu mācību procesu ikdienā; 

• Organizēt pieredzes apmaiņu un atbalsta pasākumus pirmsskolas skolotāju un 

skolotāju palīgu tālākizglītībā; 

• Sadarbība ar citu novadu mācību konsultantiem (attālinātā režīmā), atgriezeniskās 

saites saņemšana. Mācību konsultantu ieteikumu īstenošana; 

• Veicināt izglītojamo pašvērtēšanas prasmju pilnveidošanu. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Nodrošināt katram izglītojamajam kvalitatīvas pirmsskolas 

izglītības apguves iespējas, labvēlīgā mācību vidē. Radīt katram izglītojamajam drošu, 

attīstošu un atbalstošu mācību vidi, kurā ar pirmsskolas skolotāju atbalstu izglītojamie 

izzin sevi un pasauli sev apkārt.  

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – zinātkārs un radošs bērns, kas mācās ar 

prieku un spēj elastīgi pielāgoties mūsdienu mainīgajai videi. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – profesionalitāte, individuāls atbalsts, 

sadarbība, savstarpēja cieņa, kopīga mērķu sasniegšana.  

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti- 

 

2.4.1. Nodrošināt katram izglītojamajam drošu un uz individuālo attīstību 

virzītu izglītojošu vidi  mācību procesa kvalitatīvai īstenošanai 

atbilstoši izglītojamo vecumposmu īpatnībām: 

• Pakāpeniski tiek papildināti pirmsskolas grupu materiālie 

resursi, lai attīstītu katra izglītojamā zinātkāri un individuālo 

attīstību;  

• Visās pirmsskolas grupās mācību process tiek organizēts mācību 

centros;  



• Ikdienas darbā, pirmsskolas mācību satura apguvei vairāk tiek  

izmantotas digitālās tehnoloģijas, lai mācītu izglītojamajiem tās 

lietot patstāvīgi, jēgpilni un droši jau no mazotnes. Tādējādi 

attīstot izglītojamā spēju atšķirt virtuālo pasauli no reālās 

pasaules. 

 

2.4.2. Mācību procesa plānošana un izglītojamo individuālo sasniegumu 

vērtēšana notiek skolu vadības sistēmā www.e-klase.lv: 

• 85% iestādes pedagogi patstāvīgi apguvuši lietot skolu vadības 

sistēmu www.e-klase.lv ; 

• Reizi mēnesī katra pirmsskolas grupa sadarbojoties ar vadītājas 

vietnieci izglītības jomā kopīgās sapulcēs veic mācību procesa 

plānošanu viena mēneša ietvaros; 

• Izglītojamo vecāki ar izglītojamo individuālajiem sasniegumiem 

iepazīstas skolu vadības sistēmā www.e-klase.lv. 

 

3. Kritēriju izvērtējums 

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadība pārrauga un 

nodrošina labvēlīgu vidi pirmsskolas 

izglītības iestādē, veicina iestādes pedagogu, 

atbalsta personāla un tehnisko darbinieku 

izpratni par izglītības iestādes vīzijas, misijas 

un uzstādīto mērķu sasniegšanu. 

Palielināt tehnisko darbinieku aktīvāku 

iesaisti iestādes darba novērtēšanā un 

turpmākas attīstības plānošanā.  

Piešķirtie finanšu resursi tiek izlietoti 

mērķtiecīgi un plānveidīgi, katru gadu izvirzot 

svarīgākās prioritātes, kam nepieciešami 

finanšu līdzekļi, lai tās īstenotu.  

Kopā ar izglītības iestādes dibinātāju definēt 

skaidrus saimnieciskā darba mērķus un 

termiņus. 

Izglītības iestādē katru gadu notiek darbinieku 

darba rezultātu objektīva novērtēšana, 

izstrādāti darbinieku darba vērtēšanas 

kritēriji.  

Pilnveidot un pārskatīt darbinieku darba 

rezultātu vērtēšanas kritērijus.  

 Pilnveidot vadītāja profesionālās zināšanas 

par normatīvo aktu izstrādi.  

 

 

3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izglītības iestādes vadītāja motivē  kolektīvu 

jauniem izaicinājumiem, savu sasniegumu un 

mērķu apzināšanai.  

Turpināt motivēt izglītības iestādes 

pedagogus jaunu mērķu sasniegšanai, lai 

pilnveidotu savu profesionālo izaugsmi un 

pieredzi.  

http://www.e-klase.lv/
http://www.e-klase.lv/


Iestādes vadītāja ir vienmēr pieejama un 

atvērta sarunai, problēmsituāciju risināšanai 

gan iestādes personālam, gan izglītojamo 

vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem, gan 

izglītojamajiem. 

Izstrādāt aptaujas anketas izglītojamo 

vecākiem iekšējās darbības  izvērtēšanas 

uzlabošanai un pilnveidei.  

Pilnveidot komunikācijas veidus.  

Iestādes administrācijai ir cieša savstarpēja 

sadarbība, un spēja ātri pieņemt svarīgus 

lēmumus un rast risinājumus dažādām 

problēmsituācijām izglītības iestādē.  

Turpināt paaugstināt administrācijas 

kompetenci personālvadības jautājumos, 

apmeklējot atbilstošus profesionālās 

pilnveides kursus. 

Iestādes vadītāja regulāri pārskata un 

konstruktīvi izvērtē iestādes darbinieku 

iesniegtos priekšlikumus izglītības iestādes 

kvalitātes uzlabošanai.  

Izveidot viegli saprotamu elektronisko 

sistēmu , kas ļautu katram iestādes 

darbiniekam sev ērtā laikā  iesniegt izglītības 

iestādes vadībai priekšlikumus , kas spētu 

uzlabot izglītības iestādes darba kvalitāti.  

 

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Katras pirmsskolas grupas pedagogi vismaz 

vienu reizi mācību gada laikā organizē atklāto 

rotaļnodarbību, lai dalītos labās prakses 

piemēros ar kolēģiem.  

Iestādes pedagogi dalās profesionālajā 

pieredzē arī ar citām novada pirmsskolas 

izglītības iestādēm.  

Turpināt veicināt  pedagogu labās prakses 

piemēru popularizēšanu iestādē un novadā, 

veidojot pozitīvu attieksmi pret sadarbību un 

mācīšanos komandā, lai uzlabotu katra 

pedagoga darba kvalitāti.   

 

Pirmsskolas grupu pedagogiem izveidojusies 

cieša sadarbība ar iestādes psihologu, tādējādi 

laikus tiek risinātas dažāda spektra problēmas, 

kas saistītas ar izglītojamo psiholoģisko 

attīstību.  

Rast iespēju pirmsskolas izglītības iestādei 

piesaistīt fizioterapeitu (vakance).  

Izglītības iestādei izveidojusies ilggadēja 

sadarbība ar citām Talsu novada pašvaldības 

iestādēm ( Talsu novada muzejs, Talsu 

Galvenā bibliotēka, Talsu novada bērnu un 

jauniešu centrs).  

 

 

Lai veicinātu pēctecību pirmsskolas izglītības 

iestādei ar Talsu novada skolām, organizēt 

savstarpējas tikšanās pirmsskolas izglītības 

skolotājiem ar pirmo klašu skolotājiem un 

skolas administrāciju.  

Izglītojamo vecāki regulāri tiek iesaistīti 

dažādās pirmsskolas izglītības iestādes 

organizētajos pasākumos, svētkos.  

Turpināt attīstīt un pilnveidot sadarbības 

prasmes un veidus ar izglītojamo vecākiem. 

 

 

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 



80% pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi 

patstāvīgi ikdienas mācību procesā spēj 

izmantot digitālās tehnoloģijas.   

Pilnveidot pirmsskolas izglītības iestādes 

pedagogu IT prasmes, organizēt profesionālās 

pilnveides kursus IT jomā. Tādējādi 

nodrošinot mūsdienīgu un inovatīvu mācību 

procesa organizēšanu pirmsskolā. 

Turpināt samazināt dokumentu apjomu papīra 

formātā.   

Seši pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi 

profesionālās darbības vērtēšanas procesā  ir 

ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi. 

Motivēt pārējos iestādes pedagogus 

piedalīties profesionālās darbības kvalitātes 

vērtēšanā.  

Izglītības iestādes vadība regulāri 

pedagogiem piedāvā apmeklēt dažādus 

profesionālās pilnveides kursus. 

Motivēt pirmsskolas izglītības iestādes 

pedagogus patstāvīgi celt savu profesionālo 

kompetenci piedaloties profesionālās 

pilnveides kuros.  

Iestādes pedagogi un atbalsta personāls 

veiksmīgi apguvuši prasmi strādāt ar 

izglītojamajiem attālinātajā režīmā, 

izmantojot dažādas digitālās saziņas 

platformas.   

Izstrādāt attālināto mācību plānu 5-7 gadus 

veciem izglītojamajiem. Veicināt 

atgriezeniskās saites saņemšanu no 

izglītojamo vecākiem attālināto mācību laikā.  

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

4.1.to īsa anotācija un rezultāti; 

4.1.1. Dalība EKO skolu programmā. 2020./2021. mācību gada tēma 

“Transports”. Tēmas ietvaros izglītojamie caur dažādām aktivitātēm 

izprata transporta ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un drošību. Kā arī 

izzināja Talsu PII “Pīlādzītis” darbinieku un vecāku pārvietošanās 

paradumus, aicinot vairāk pārvietoties ar kājām; 

4.1.2. 2020./2021. mācību gadā esam piedalījušies Eiropas savienības un  

Lauku atbalsta dienesta organizētajā projektā “Piens un augļi skolai”.  

5. noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Izglītības iestādei nav noslēgti sadarbības līgumi.  

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību) 

6.1.1. Turpināt popularizēt veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu starp 

izglītojamajiem. Veidot izpratni par veselīga dzīvesveida pamatprincipiem 

ikdienas dzīvē; 

6.1.2. Sekmēt izglītojamo personības apzināšanos un individuālo attīstību, 

ievērojot viņa vajadzības, spējas un individuālo pieredzi; 

6.1.3. Veidot izglītojamajiem izpratni par digitālo tehnoloģiju jēgpilnu un 

drošu lietošanu, lai dažādotu mācību procesu;   

6.1.4. Veidot izpratni izglītojamajiem par piederību Latvijas valstij , audzināt 

cieņu pret Latvijas valsts nacionālajām vērtībām; 



6.1.5. Audzināšanas procesā veicināt izglītojamo  izpratni par vērtībām un 

tikumiem, kā arī veidot vērtībās balstītus ieradumus.  

 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas 

Talsu PII “Pīlādzītis” ir spēcīga vadības komanda, kas strādā, lai sasniegtu izvirzītos 

mērķus un uzdevumus. Izglītības iestādes pedagogi ir gatavi apgūt jaunas zināšanas un 

prasmes, lai pilnveidotu savu profesionālo izaugsmi, kā arī pielāgoties mūsdienu 

mainīgajai videi. Lai pilnveidotu mācību procesu nepieciešams papildināt IT resursus 

pirmsskolas izglītības iestādē.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


