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1. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS  
  

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” atrodas Ziemeļkurzemes mazpilsētā Talsos, 

kurā dzīvo aptuveni 10000 iedzīvotāju. Talsi ir deviņu pakalnu pilsēta, pirmsskolas izglītības 

iestāde “Sprīdītis atrodas blakus diviem no tiem- Sauleskalnam un Tiguļkalnam. Tiguļkalnā 

atrodas  Talsu novada muzejs un Talsu dendroloģiskais parks . PII “Sprīdītis” atrodas netālu no 

Talsu 2. vidusskolas un Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolas, ar abām iestādēm ir 

izveidojusies ilgstoša sadarbība.     

1946. gadā Talsos, J. Grota ielā Nr.1 tiek atvērts Talsu 1.bērnudārzs, kur darbojas viena 

pirmsskolas  grupiņa ar 25 bērniem un 4 darbiniekiem-vadītāju, audzinātāju, apkopēju un pavāri. 

Tā kā telpas nav piemērotas bērnu vajadzībām, iestādi pārceļ uz Padomju ielu 22. 1954. gadā atver 

otru grupu. Pakāpeniski, līdz 1962.gadam, iestādē tiek atvērtas grupas, kas ļauj uzņemt pat 145 

bērnus. Līdz 2015. gadam iestāde darbojās divās blakus esošās ēkās ar malkas apkuri. Pēc projekta 

“Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un rekonstrukcija 

III kārta” realizēšanas, Talsu PII “Sprīdītis” 2015.gada 26.martā pārcēlās uz renovētām telpām 

Akmeņu ielā 8, kļūstot no 6 grupu pirmsskolas izglītības iestādes par 11 grupu pirmsskolas 

izglītības iestādi (tabula Nr.1 un diagramma nr.1). Iestādes kopējā platība ir 3451,60 m², telpu 

platība nodarbībām- 2895,60 m².  

Talsos ir piecas pirmsskolas izglītības iestādes, pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” ir 

lielākā. Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” ir 11 pirmsskolas grupas, kuras 2019./2020. 

mācību gadā apmeklēja 235 izglītojamie. Ar izglītojamiem strādā 22 pirmsskolas pedagogi, 2 

pirmsskolas sporta pedagogi, 2 logopēdi, 3 mūzikas skolotāji un fizioterapeits. Talsu PII 

“Sprīdītis” ir Talsu novada pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde, īsteno vispārējās 

pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111).                        

Iestādes dibinātājs: Talsu novada pašvaldība   

Juridiskā adrese: Akmeņu iela 8, Talsi, LV-3201  

Novads: Talsu  

Iestādes tips: Pirmsskola  

Izglītības programmu apguvē izmantotā valoda: Latviešu  

Vadītāja: Ilze Solovjova  

  

Īstenotās izglītības programmas  

Izglītības 

programmas 

nosaukums  

Kods   Licence  

Nr.   Datums  

Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības iestāde  

01011111  V-7880   09.04.2015  
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Izglītojamo skaits 

2017./2018. mācību gadā  

Izglītojamo skaits  

2018./2019. mācību gadā  

Izglītojamo skaits 

2019./2020. mācību gadā  

Sākumā  Beigās  Sākumā  Beigās  Sākumā  Beigās  

228 230 234 234 235 235 

 

 

 

Iestādes īpašie piedāvājumi  
  

Talsu PII “Sprīdītis” ir izstrādājusi un iekļāvusi pirmsskolas programmā citas mācību satura 

jomas - kristīgā mācība un fiziskā rehabilitācija. Kristīgo mācību, balstoties uz vecāku 

iesniegumiem, apgūst viena pirmsskolas izglītojamo jaukta vecuma grupa. Kristīgās mācības 

mērķis - sekmēt bērna garīgo un morālo attīstību, veidojot izpratni un pozitīvu attieksmi par 

Dievu.  

Lai radītu iespējas audzēkņu radošai pašizpausmei un spēju izkopšanai kustību, deju un 

skatuves kultūras jomā, Talsu PII “Sprīdītis” izglītojamiem piedāvā pašvaldības finansētas 

interešu izglītības nodarbības - tautas dejas un vokālo ansambli.  

      Jau 5 gadus Talsu PII “Sprīdītis” ir iekļāvusi pirmsskolas programmā rehabilitāciju un 

koriģējošo vingrošanu.  Fizikās rehabilitācijas programmas mērķis ir sekmēt izglītojamo veselības 

nostiprināšanu, stājas un kustību balsta aparāta traucējumu profilaksi un korekciju, lai sekmētu 

izglītojamo harmonisku attīstību. Programma tiek realizēta sadarbojoties ar Talsu novada ģimenes 

ārstiem, iestādes pedagogiem un vecākiem (programmā iekļauj tos izglītojamos, kuriem ir ārsta 

rekomendācijas). Programma ir novadā  atpazīstama un  novērtēta- ārsti iesaka piedalīties šajā 

programmā, zinot cik svarīgi ir agrīni strādāt ar bērna stāju un veicināt motoro attīstību, tādēļ   

2019./2020. gadā ir audzis bērnu skaits, kuri piedalās programmā (diagramma nr.1.). 
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Diagramma nr.1. 

    Rekomendācijas tiek sniegtas ļoti daudzu iemeslu dēļ, fiziskās rehabilitācijas process 

tiek veikts ņemot vērā katra izglītojamā vajadzības (diagramma nr.2.) 

 
Diagramma nr.2. 

       2019. gada oktobrī iestādē tika realizēta tālākizglītības programma pedagogiem 

"Pareizas stājas veidošana pirmsskolas vecuma bērnu rotaļnodarbībās". Programma  ietvēra 

teorētisko daļu un praktisko daļu, tika  apskatītas bērna motorās attīstības likumsakarības un dots 

priekšstats par agrīno refleksu ietekmi uz sīkās  motorikas attīstību.  Pedagogi iepazinās ar 

daudzveidīgām  koriģējošām kustību rotaļām, tēlu imitācijām kustībās, kustību imitācijām 

dzejoļos, pasakās, tautasdziesmās, idejām  dinamiskajām nodarbību pauzēm un vingrinājumi 

smadzeņu abu pusložu aktivizēšanai, sīkās motorikas attīstīšanai. 
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      2020. gada martā, sākoties attālinātajam izglītības procesam,  tika izstrādātas vairākas 

virtuālas spēles stājas un kustību koordinācijas  nostiprināšanai. Izglītojamo vecākiem tika regulāri 

sūtīti iknedēļas individuāli ieteikumi attālinātai fizioterapijai.  

   Lai uzlabotu un dažādotu  izglītības procesu, tika pilnveidots āra rotaļu laukums ar 

izglītojošām kustību spēlēm- “Saules sistēma”, “Saskaiti punktus”, “Pulkstenis”. 

 

 

    

Iestādes finansiālais nodrošinājums 
  

        PII “Sprīdītis”  finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmas īstenošanai, 

infrastruktūras uzturēšanai, iestādes  darbības nodrošināšanai un attīstībai.  

         Finanšu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši iestādes izvirzītajām prioritātēm un vajadzībām un 

saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, to izlietojums ir efektīvs. Budžeta plānošanā tiek 

iesaistīti pedagogi un iestādes tehniskie darbinieki, ņemot vērā  iestādes padomes ieteikumus. PII 

“Sprīdīti vadītāja informē iestādes darbiniekus un iestādes padomi par budžeta līdzekļu 

izlietojumu. Pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” budžets sastāv no valsts budžeta 

mērķdotācijām skolotāju darba algām 5-6 gadīgo obligātajā apmācībā un finansējuma mācību 

līdzekļu iegādei obligātajā apmācībā. Talsu novada pašvaldība finansē pirmsskolas skolotāju un 

tehnisko darbinieku algas un iestādes uzturēšanas izmaksas  un mācību līdzekļu iegādi, kā arī 6-7 

gadus vecu izglītojamo brīvpusdienas. 

  

Pašvaldības finansējums pedagogu darba algām   

  

2017. gadā – 287329.43 EUR  

2018. gadā – 232906.01 EUR 

2019. gadā – 201108.23 EUR 

 

Pašvaldības finansējums iestādes uzturēšanai   

  

2017. gadā – 248468.60 EUR   

2018. gadā – 344827.37 EUR 

2019. gadā – 350864.29 EUR 

 

Pašvaldības finansējums mācību līdzekļu iegādei   

 

2017.gadā –  1927.09 EUR   

2018.gadā –  3052.95 EUR 

2019.gadā –  4267.23 EUR 
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Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba algām   

 

2017. gadā – 54300.52 EUR   

2018. gadā – 76519.27 EUR 

2019. gadā –  81578.05 EUR 

 

Valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu iegādei    

 

2017. gadā –  1189.36 EUR   

  2018. gadā –  1309.72 EUR 

  2019. gadā –  

 

 

2. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAMATMĒRĶI  
  

2.1. Talsu PII  “Sprīdītis” vīzija, misija, mērķis  
  

Vīzija:  Inovatīva un reģionāli nozīmīga pirmsskolas izglītības iestāde ar daudzfunkcionālu vidi, 

profesionālu komandu, vieta, kurā aug atbildīgs sabiedrības dalībnieks, radošs darītājs, 

lietpratējs un personība ar pašapziņu, Latvijas patriots.  

  

Misija: Mūsdienīga, dinamiska pirmsskolas izglītības iestāde, kurā radīti apstākļi katra bērna 

izaugsmei un iekšējai vēlmei izzināt apkārtējo pasauli.  

  

Mērķis: Īstenot jēgpilnu pirmsskolas izglītības procesu, veicinot katrā izglītojamā pārliecību par 

sevi kā patstāvīgu, atbildīgu, radošu, pašapzinīgu un lietpratīgu sabiedrības daļu.  

    

2.2. Uzdevumi mērķa realizācijai   
  

1. Turpināt īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu, sekmējot pedagogu 

kompetenču pilnveidi un sadarbību, ievērojot pirmsskolas izglītības vadlīniju un 

pirmsskolas satura īstenošanas principus.  

2. Sekmēt bērnu caurviju prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis apzināšanos, emociju, domu, 

uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības, un uz bērna aktīvu 

iesaistīšanos mācību procesā. 

3. Uzlabot bērnu mācību sasniegumu vērtēšanu, nodrošinot efektīvu atgriezenisko saiti, 

ievērojot mācību jomās, caurvijās, vērtībās/ tikumos plānotos sasniedzamos rezultātus, 

pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus.  
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4. Nodrošināt pedagogu un iestādes personāla tālākizglītību veiksmīgai kompetenču pieejā 

balstīta mācību procesa realizācijai;  

5. Pilnveidot iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu sadarbību. 

 

 

2.3. Iestādes izvirzītās prioritātes un sasniegtie rezultāti   
 

Pamatjoma  
Uzdevumi  

   

Sasniegtie rezultāti  

 1. Mācību saturs  

PRIORITĀTE:  MŪSDIENĪGAI  LIETPRATĪBAI ATBILSTOŠS MĀCĪBU SATURS 

MĒRĶIS: Mācību satura plānošana, nodrošinot mācību darba diferenciāciju un     

individualizāciju 

2017./2018.m.g.  

   

  

Izstrādāt audzināšanas darba 

programmu 2017. – 2020. 

gadam, kā arī audzināšanas 

darba plānu 2017./2018. m. g.  

 

Izstrādāta audzināšanas darba 

programma un audzināšanas darba 

plāns.   

  
  

Uzsākt uz kompetencēm balstīta 

mācību satura īstenošanu iestādē   

Mācību gada 1. pusgadā iestādē 

iekārtoti attīstošie centri bērnu 

organizētai un brīvai rotaļnodarbībai, 

2. pusgadā uzsākta uz kompetencēm 

balstīta mācību satura plānošana un 

īstenošana.   

2018./2019.m.g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turpināt īstenot  vispārējo 

pirmsskolas izglītības 

programmu (kods 01011111), 

aprobējot VISC projektu 

“Kompetenču pieeja mācību 

saturā” aprobācijas projektā Nr. 

8.3.1.1./16/I/002 

Visā izglītības iestādē īsteno 

kompetenču pieeju mācību saturā, 

ņemot vērā Skola2030 

rekomendācijas.  

Turpināt iekļaut VISC projekta 

“Kompetenču pieeja mācību 

saturā” aprobācijas projektā Nr. 

8.3.1.1./16/I/002 mācību jomas- 

kristīgā mācība un fiziskā 

rehabilitācija 

Mācību procesa ietvaros jaukta 

vecuma izglītojamo grupā “Ezīši” 

bērni apgūst kristīgo mācību.  

Bērniem, kuriem tas nepieciešams 

(ārsta norādījumi), ir iespēja apmeklēt 

fiziskās rehabilitācijas un koriģējošās 

vingrošanas nodarbības.  

Turpināt īstenot audzināšanas 

programmu 2018-2021 un 

2018./2019. mācību gada 

Iestādē īsteno audzināšanas 

programmā un audzināšanas plānā  

izvirzītos uzdevumus,  organizējot 
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audzināšanas plānu, organizējot 

pasākumus, kas veido 

izglītojamā attieksmi pret sevi, 

citiem, darbu, dabu, kultūru u.c. 

pasākumus, kas veido izglītojamā 

attieksmi pret sevi, citiem, darbu, 

dabu, kultūru. 

2019./2020. m.g. Mācību procesā sekmēt bērnu 

caurviju prasmju un 

vērtību/tikumu attīstīšanu. 

Caurviju prasmju apgūšana un 

pielietošana  pirmsskolā notiek dažādās 

situācijās mijiedarbībā ar apkārtējiem, 

savstarpējā saskarsmē, praktiskās 

ikdienas un mācību situācijās patstāvīgu 

un pedagogu  vadītu rotaļnodarbību 

laikā dažādās  mācību jomās. Ikdienā 

tiek veidoti  un pielietoti vērtībās 

balstīti ieradumi, piedaloties un 

līdzdarbojoties pirmsskolas pasākumos.  

Pedagogi mērķtiecīgi atbalsta caurviju 

prasmju attīstību, vērtību/tikumu apguvi 

un pielietošanu, tās integrējot sadzīves 

un mācību situācijās. Īpaša uzmanība 

tika veltīta bērnu sadarbības un 

pašvadītas mācīšanās prasmju 

attīstīšanai mācību procesā.  

 

 Izstrādāt  audzināšanas darba 

plānu 2019./2020. m. g. 

 

 

Sadarbībā ar iestādes pedagogiem 

izstrādāts audzināšanas darba plāns 

2019./2020. m.g., ievērojot bērnu 

vecumposmus. Mācību gadā daļēji 

īstenoti audzināšanas programmā un 

plānā izvirzītie uzdevumi, jo COVID – 

19 ārkārtas situācijas laikā  tos 

nevarēja īstenot. 

 

   

2. Mācīšana un mācīšanās  

2.1. Mācīšanas kvalitāte  

PRIORITĀTE:  MĀCĪŠANAS UN MĀCĪŠANĀS METOŽU MAIŅA 

MĒRĶIS: Mācīšanas un mācīšanās procesa īstenošana, dažādojot mācību metodes atbilstoši 

izglītojamo personības attīstības vajadzībām un mācību saturam. 

   

2016./2017.m.g.  

  

Sekmēt mērķtiecīgu komandas 

darbu realizējot individuālu 

pieeju darbā ar bērniem  

Grupu pedagogu, logopēdu, 

fizioterapeita, mūzikas un sporta 

skolotāju diferencētas pieejas 

nodrošināšana bērnam.   

Turpināt pilnveidot kopīgu 

metodisko materiālu bāzi  

Metodisko materiālu izstrāde bērnu 

latviešu valodas un literatūras apguvē  

“Es no pasaciņas nāku…”  

Piedalīties vietējā un 

starptautiskā mēroga projektos, 

Iestādes dalība VISC   

“Kompetenču pieeja mācību 
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kuri vērsti uz pedagoģiskā 

procesa pilnveidošanu 

saturā”  projektā Nr. 

8.3.1.1./16/I/002  

   

2017./2018.m.g.  

Iepazīstināt iestādes darbiniekus 

ar projekta “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” vadlīnijām un 

mācību darba organizāciju 

Metodisko dienu ietvaros notiek 

semināri, semināri – praktikumi, 

apmācības grupās uz kompetencēm 

balstīta  mācību satura plānošanā un 

īstenošanā, pieredzes apmaiņa par 

mācību un audzināšanas darbu, 

aktualitātēm, gūto pieredzi 

tālākizglītības kursos, semināros, 

metodiskajās apvienībās utt.    

Mācīšanas kvalitātes uzlabošana 

un pārraudzība  

Lai sekmētu un uzlabotu mācīšanas 

kvalitāti, iestādē tiek organizētas 

labās prakses pieredzes 

popularizēšana – organizēto  

rotaļnodarbību vērošana. Pēc 

noteiktajiem kritērijiem tiek veikta  

rotaļnodarbību izvērtēšana.  

Iestādē regulāri tiek veikta mācību 

darba kvalitātes pārraudzība. Notiek  

rotaļnodarbību vērošana un 

izvērtēšana, pirmsskolas izglītības 

skolotāja, sporta skolotāja, logopēda 

un mūzikas skolotāja dienasgrāmatu 

dokumentārās pārbaudes.   

 2. pusgadā plānot un organizēt  

pedagoģisko procesu, atbilstoši 

projekta “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” vadlīnijām  

2017./ 2018. māc. g. 2. pusgadā visā  

mācību iestādē uzsākta uz 

kompetencēm balstīta mācību satura 

plānošana un organizēšana.   

 Papildināt metodiskos 

materiālus organizētās, brīvās 

rotaļnodarbības attīstošos 

centros grupās un āra vidē  

Grupās papildināti metodiskie 

materiāli organizētām un brīvām  

rotaļnodarbībām attīstošos centros un 

āra vidē.  

   

2018./2019.m.g.  Turpināt pedagogu pieredzes 

apmaiņu iestādes pedagogu vidū,  

popularizējot uz kompetencēm 

balstīta mācību satura plānošanu 

un īstenošanu Latvijas mērogā. 

Iestādē notiek labās prakses pieredzes 

popularizēšana un izvērtēšana. 

Iestādes pedagogi dalījušies savā 

labās prakses pieredzē par 

kompetenču pieeju mācību saturā 

īstenošanu  pirmsskolā ar 15 mācību 

iestāžu pedagogiem. 

Turpināt izstrādāt metodiskos 

materiālus, lai nodrošinātu 

mācību darba diferenciāciju, 

atbilstoši kompetenču pieejai 

mācību saturā. 

Pedagogi sadarbojas mācību satura 

plānošanā un dažādu ( didaktiskās 

spēles/ rotaļas,  attīstošās darba 

lapas, prezentācijas, materiāli 

eksperimentēšanai  utt.) diferencētu 
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metodisko materiālu izveidē, 

atbilstoši izziņas tematam, ņemot 

vērā bērnu intereses, vajadzības utt.  

Pilnveidot mācīšanas un 

mācīšanās procesu, izmantojot 

digitālos rīkus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz kompetencēm balstīta mācību 

satura īstenošanā tiek izmantoti 

dažādi digitālie rīki, atbilstoši izziņas 

tematam, bērnu interesēm un 

vajadzībām – interneta vietnē 

pieejamās izglītojošas spēles un 

uzdevumus, izdevniecības 

“Lielvārds” interaktīvās darba lapas, 

mācību filmiņas, audio ierakstus, 

prezentācijas, izvērtējot materiālu 

atbilstību MK noteikumiem.  

2019./2020.m.g.  Pilnveidot mācību satura un 

pieejas plānošanu, mācīšanas un 

mācīšanās  kvalitāti, izmantojot 

dažādas metodes, metodiskos 

paņēmienus, aktualizējot saikni 

ar dzīvi un mūsdienu 

aktualitātēm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogi turpina plānot un īstenot 

kompetenču pieeju mācību saturā, 

kopā ar bērniem izzinot dažādus 

tematus, izvēloties daudzveidīgus 

metodiskos paņēmienus, izvirzot 

bērniem saprotamus  un personīgi 

nozīmīgus sasniedzamo rezultātus, 

diferencētus uzdevumus, mērķtiecīgi 

veidojot izpratni, aktualizējot saikni ar 

dzīvi, zināšanu, prasmju un ieradumu 

veidošanu un  lietošanu.  

2019./2020. m.g. 2. pusgadā mācību 

satura dokumentēšana tiek veikta 

platformā E – klase.  

 

 Sekmēt pedagogu tālākizglītību, 

labās prakses pieredzes 

popularizēšanu,  pieredzes 

apmaiņu iestādē un ārpus tās.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādē tiek sekmēta pedagogu 

tālākizglītība. Tika izstrādātas divas 

tālākizglītības programmas un 

organizēti pedagogu tālākizglītības 

kursi. ( sīkāk skatīt sadaļā ) Iestādē 

notiek labās prakses pieredzes 

popularizēšana un izvērtēšana. 

Darbinieki piedalījušies pieredzes 

apmaiņas pasākumā Ventspils PII 

“Varavīksne”. Metodisko dienu 

ietvaros esam dalījušies pieredzē  

par kompetenču pieejas īstenošanu  

pirmsskolā ar 31 mācību iestāžu 

pedagogiem Latvijā.  
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2.2. Mācīšanās kvalitāte  

   

2016./2017.m.g.  

Sekmēt interaktīvo metodisko 

materiālu izmantošanu 

rotaļnodarbībās  

Pedagoģiskā procesa dažādošanai tiek 

izmantotas dažādi interaktīvie 

metodiskie materiāli.  

   

2017./2018.m.g.  

Iekārtot organizētās un brīvās 

rotaļnodarbības attīstošos 

centrus  

VISC projekta “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” īstenošanai visās 

grupās iekārtoti attīstošie centri 

organizētai un brīvai bērnu 

rotaļnodarbībai.   

2018./2019.m.g. Izvērtēt pedagogu darba 

kvalitāti un efektivitāti, 

pilnveidojot izvērtēšanas 

kritērijus  uz kompetencēm 

balstīta mācību satura 

īstenošanā. 

Lai uzlabotu uz kompetencēm balstīta 

mācību satura īstenošanu iestādē ir 

izstrādāti un pilnveidoti 

rotaļnodarbību un pasākumu  

izvērtēšanas kritēriji, atbilstoši 

Skola2030 rekomendācijām. 

Iestādē tiek izvērtēta pedagogu 

darba kvalitāte un efektivitāte pēc 

izstrādātiem kritērijiem. Kritēriji  

saistīti arī pedagoga darba 

pašvērtējumu un mācību gada 

galveno uzdevumu izpildes 

izvērtēšanu ( skatīt sadaļā - 

Mācīšanās kvalitāte) 

2019./2020.m.g. Turpināt emocionāli labvēlīgas 

attīstošās vides veidošanu  

grupās un āra vidē, sekmējot uz 

kompetencēm balstīta mācību 

satura īstenošanu.  

Bērni tiek rosināti domāt par savu 

mācīšanos, izvērtēt un pamatot savas 

izvēles mācīšanās procesā. Pedagogi  

kopā ar bērniem mērķtiecīgi veido un 

maina mācību vidi, atbilstoši mācību 

saturam un bērna vajadzībām, 

piedāvājot   iespējas darboties 

patstāvīgi un radoši, individuāli, 

mazās vai lielās grupās. 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

   

2017./2018.m.g.  

 
 

Informēt vecākus 2 reizes gadā 

(mācību gada sākumā un 

beigās) par bērnu  

individuālajiem sasniegumiem, 

attīstības dinamiku. 

 

 

 

Katram bērnam ir izveidota sava 

individuālās attīstības karte. 2 reizes 

mācību gadā vecāki tiek aicināti uz 

individuālām pārrunām par bērna 

individuālajiem sasniegumiem, 

attīstības dinamiku. Vērtēšanas 

procesā iegūto informāciju pedagogi 

izmanto savā ikdienas darbā, lai 

pilnveidotu mācību procesu un 

veicinātu izglītojamo izaugsmi.   
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2018./2019.m.g. Vērtēt izglītojamo mācību 

sasniegumus ievērojot  projekta 

“Kompetenču pieeja mācību 

saturā” vērtēšanas 

pamatprincipus, izvērtējot katra 

izglītojamā individuālos 

sasniegumus. 

Katra izglītojamā individuālie 

sasniegumi tiek vērtēti tematiskā 

bloka vai mēneša noslēgumā, 

izvērtējot sasniegumus mācību jomās, 

caurviju prasmju apguvē un 

vērtībās/tikumos, ņemot vērā 

Skola2030 rekomendācijas. Ikdienā 

pedagogi sniedz bērniem 

atgriezenisko saiti, kas ved uz 

sasniedzamo rezultātu. Individuālie 

mācību  sasniegumi tiek dokumentēti 

skolotāja dienasgrāmatā.  

2019./2020.m.g.  Izstrādāt iekšējo normatīvo 

dokumentu “Bērnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība” 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir 

izstrādāta “Bērnu mācību sasniegumu 

izvērtēšanas kārtība”,  atbilstoši valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām.  

 

Pilnveidot bērnu mācību 

sasniegumu izvērtēšanu un 

dokumentēšanu.  

Mācību procesā pedagogi  un/vai 

atbalsta personāls vēro un vērtē bērna 

zināšanu, prasmju un izpratnes 

attīstību. Katra izglītojamā ikdienas 

sasniegumi  tiek dokumentēti, bet 

tematiskā bloka vai mēneša 

noslēgumā notiek bērnu sasniegumu 

izvērtēšana skolotāja dienasgrāmatā, 

ņemot vērā Skola2030 ieteikumus. 

Sākot ar 2019./2020. mācību gada 2. 

pusgadu bērnu mācību sasniegumu 

izvērtēšana tiek veikta platformā E – 

klase. Vērtēšanas process balstīts uz 

pirmsskolas izglītības posmu 

plānotajiem sasniedzamajiem 

rezultātiem mācību jomās, caurviju 

prasmēs, vērtībās/ tikumos.  

   

4.Atbalsts izglītojamiem  

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana  

PRIORITĀTE: ATBALSTA PERSONĀLA UN  PEDAGOGU SADARBĪBA    

IZGLĪTOJAMĀ SPĒJU ATTĪSTĪŠANAI 

MĒRĶIS:  Pedagoģiskā, atbalsta un  medicīnas personāla mijiedarbībā īstenot izglītojamo 

individuālos īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, vadoties no medicīniskajām un 

pedagoģiskajām vajadzībām, un izmeklēšanas rezultātiem. 
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2016./2017.m.g.  

Turpināt aktualizēt 

jautājumu par iestādes 

stāvlaukuma ierīkošanu, 

sadarbojoties ar pašvaldības 

institūcijām 

Pašvaldībā izstrādāts projekts par 

stāvlaukuma labiekārtošanu pie Valsts 

policijas.  

Iekārtot audzēkņiem 

relaksācijas telpu  

Audzēkņiem ir iespēja uzlabot savu 

emocionālo stāvokli, relaksēties un 

nomierināties apmeklējot Labo sajūtu 

telpu.  

   

2017./2018.m.g.  

Papildināt iekšējās kārtības 

noteikumus ar drošības 

instrukcijām  izglītojamiem  

Ir pārstrādātas drošības instrukcijas 

izglītojamiem. Iekšējās kārtības 

noteikumi ir papildināti ar drošības 

instrukcijām izglītojamiem, kuras 

sastādītas pirmsskolas vecuma 

bērniem saprotamā veidā.  

Sadarbībā ar vecākiem izstrādāt 

vienotas pozitīvās 

disciplinēšanas metodes, 

uzvedības noteikumu ievērošanai 

un problēmsituāciju risināšanai 

darbā ar bērniem 

Sadarbībā ar vecākiem iestādē 

izstrādātas vienotas pozitīvās 

disciplinēšanas metodes, uzvedības 

noteikumu ievērošanai un  

problēmsituāciju risināšanai darbā ar 

bērniem. 

  2018./2019.m.g. Atbalsta personālam turpināt 

regulāri apzināt izglītojamo 

vajadzības un sniegt atbalstu, 

sadarbojoties ar pedagoģisko un 

medicīnisko personālu, un 

izglītojamo vecākiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizioterapeits un logopēdi ir 

izstrādājuši inovatīvas terapijas 

metodes izglītojamo logopēdisko 

problēmu un motorikas traucējumu 

korekcijai- artikulācijas aparāta 

teipošanu. Sadarbojoties ar 

starpnovadu logopēdu apvienību, 

fizioterapeits veica Talsu Dundagas, 

Rojas un Mērsraga logopēdu 

apmācību par izglītojamo attīstības 

veicināšanu. Iestādes tīmekļa vietnē ir 

izveidots informatīvs ikmēneša 

izdevums izglītojamo vecākiem-labo 

padomu žurnāls “Esi vesels, Sprīdīt!” 

par aktuāliem bērnu attīstības 

jautājumiem. 

Turpināt veikt izglītojamo 

fiziskās attīstības traucējumu 

korekciju un profilaksi 

 

 

 

 

 

 

Sadarbojoties ar ģimenes ārstiem un 

izglītojamo vecākiem, tika veikta 

izglītojamo vajadzību apzināšana, lai 

novērstu attīstības traucējumus. Ir 

izstrādāti individuāli korekcijas plāni. 

Korekcijas darbā izmantotas dažādas 

metodes- ārstnieciskā vingrošana, 

koriģējošā vingrošana, mīksto audu 

tehnikas, u.c. 
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Diagnosticēt izglītojamo runas un 

valodas traucējumus, veikt  

koriģējoši attīstošo darbību un  

izvērtēt izglītojamo sasniegumus. 

 

 

 

 

Sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem, 

pedagogiem un ģimenes ārstiem, tika 

veikta izglītojamo vajadzību apzināšana 

 un veikta  valodas  traucējumu 

korekcija un koriģējoši attīstošo 

pasākumu veikšana, izglītojamo 

sasniegumu izvērtēšana.  

 

Balstoties uz Edurio aptaujas 

rezultātiem un projekta Skola 

2030 pamatnostādnēm, organizēt 

daudzveidīgus pasākumus 

vecākiem izglītojamo atbalstam 

Fizioterapeits un logopēdi piedalījās 

vecāku sapulcēs, informēja par 

vecāku lomu traucējumu agrīnā 

diagnostikā un sadarbības nozīmību 

korekcijas procesā. 

2019./2020.m.g. 
Sekmēt vērtībās balstītu ieradumu 

veidošanu, pozitīvas uzvedības,   

drošības un kārtības  noteikumu 

ievērošanu.  

 

 

 

Pedagogi kopā ar bērniem un citiem 

darbiniekiem veido savas 

grupas/iestādes īpašo kārtību, 

noteikumus un tradīcijas. Tādējādi 

veidojot bērnos piederības izjūtu, 

pozitīvu un drošu vidi, veicinot bērnu 

sociāli emocionālo attīstību., kārtības 

noteikumu ievērošanu.  

4.3. Atbalsts personības veidošanā  

2016./2017.m.g.  Audzēkņu dažādu prasmju un  

talantu attīstīšana, piedaloties 

novada, republikas un 

starptautiskos konkursos  

Sekmēta talantīgo 5 – 7 gadīgo bērnu 

piedalīšanās  Talsu PII “Sprīdītis” 

dambretes turnīrā “Gudrs. Vēl 

gudrāks!” 

Audzēkņu dalība Talsu, Rojas, 

Dundagas un Mērsraga novadu 

sadziedāšanās  svētkos 

“Mazputniņš 2016” Talsu PII 

“Pīlādzītis”, Talsu novada 

pirmsskolas izglītības iestāžu 

“Bērnu orķestru parāde” pasākumā 

Talsu Tautas namā.  

2017./2018.m.g.  Audzēkņu dažādu prasmju un  

talantu attīstīšana, piedaloties 

novada, republikas un 

starptautiskos konkursos  

  Uz kompetencēm balstīta mācību 

satura īstenošanai grupās tiek 

plānotas un īstenotas bērnu 

rotaļnodarbības attīstošos centros, 

darbs mazās apakšgrupās. Plānojot 

mācību saturu un mācību metodes, 

pedagogi izvērtē bērna vajadzības, 

paredz mācību darba diferenciāciju 

bērniem ar grūtībām mācībās un 

talantīgajiem bērniem, ņemot vērā 

katra bērna intereses, prasmes un  

vajadzības. Pedagoģiskajā procesā 
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tiek veicinātas sadarbības prasmes, 

sekmēta bērna līdzdalība mācību 

satura temata izvēlē, plānošanā utt.   

  Turpināta talantīgo bērnu dalība 

iestādes organizētajā dambretes 

turnīrā.  Izglītojamie piedalījušies 

starpnovadu pirmsskolas izglītības 

iestāžu audzēkņu dzejas svētkos 

“Dzejolēns – 2018” Laidzes PII 

“Papardīte”.  

2018./2019.m.g. Organizēt pasākumus bērnu 

pašizpausmei. 

Iestādē tiek organizēti dažādi 

pasākumi izglītojamiem, 

sadarbojoties visam iestādes 

personālam un pasākumu norisē 

iesaistot arī ģimenes. Izmainījusies 

arī dažādu grupas pasākumu 

plānošanas un organizēšanas darba 

formas- radošās darbnīcas, kopīgu 

svētku svinēšana iesaistot vecākus, 

pasākumi ārpus izglītības iestādes, 

mācību ekskursijas, pārgājieni 

kopā ar vecākiem u.c.  

Iestādē notiek dambretes 

apmācības nodarbības, organizēts  

dambretes turnīrs iestādes 

audzēkņiem.  

Pirmo gadu Talsu PII “Sprīdītis” 

organizējis starpnovadu 

pirmsskolas izglītības iestāžu 

bērnu dambretes turnīru “Prāto 

gudri!”  

Izglītojamie piedalījušies 

starpnovadu pirmsskolas izglītības 

iestāžu audzēkņu “Orķestru parādē 

2018”, dziedāšanas svētkos 

“Mazputniņš 2018”. 

 Mācību sasniegumu vērtēšanā 

iesaistīt  pašus izglītojamos,  

ievērojot  projekta 

“Kompetenču pieeja mācību 

saturā” vērtēšanas 

pamatprincipus.  

Izglītojamie iesaistās  sava 

snieguma un sasniegumu 

izvērtēšanā. Vecākā pirmsskolas 

vecuma bērni mācās izvērtēt ne 

tikai sevi, bet arī citus. Pedagogi 

piedāvā jēgpilnus uzdevumus, 

sniedz atgriezenisko saiti, kas 

palīdz bērnam virzīties “uz 

priekšu”.  
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 Atbalsta personālam turpināt 

regulāri apzināt izglītojamo 

vajadzības un sniegt atbalstu, 

sadarbojoties ar pedagoģisko un 

medicīnisko personālu, un 

izglītojamo vecākiem. 

Atbalsta personāls  regulāri 

sadarbojas ar grupu pedagogiem 

mācību satura plānošanā un 

īstenošanā, sniedz nepieciešamo 

atbalstu izglītojamiem, 

pedagogiem un vecākiem.  

Fizioterapeits turpina veikt 

izglītojamo fiziskās attīstības 

traucējumu korekciju un profilaksi.  

2019./2020.m.g. Veicināt  katra bērna izaugsmi, 

vajadzību, prasmju attīstīšanu,  

talantu apzināšanu,  sniegt 

nepieciešamo atbalstu. 

Sadarbībā ar atbalsta personālu 

iestādē tiek sniegts individualizēts 

atbalsts izglītojamiem, izzinot un 

izvērtējot katra bērna vajadzības, 

prasmes, individuālās īpatnības utt.  

Individuālais atbalsts, mācību 

darba diferenciācija veicina  gan 

talantīgo bērnu  izaugsmi,  gan 

sniedz palīdzību bērnam, kuriem ir 

mācīšanās grūtības, uzmanības,  

uzvedības  traucējumi vai kuri 

ilgstoši nav apmeklējuši 

pirmsskolas izglītības iestādi.  

 

4.4. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

2016./2017.m.g.  Sadarbībā ar vecākiem turpināt 

pilnveidot bērnu ekoloģisko  

Izglītošanu.  

Sadarbība ar vecākiem bērnu 

ekoloģiskās izglītības sekmēšanā, 

iesaistot ģimenes AAS “Piejūra” 

makulatūras vākšanas konkursā 

“Palīdzēsim kokiem!”  

 Pilnveidot iestādes WEB lapu.  Pilnveidota un regulāri aktualizēta 

informācija iestādes mājas lapā.   

Turpināt sadarbību ar vecākiem, 

iesaistot izglītojamo ģimenes 

sava bērna valstiskās un 

tikumiskās audzināšanas 

procesā, kā arī iestādes un 

grupas pasākumos.  

Sekmēta sadarbība ar vecākiem, 

iesaistot ģimenes iestādes un grupas 

pasākumos, tikumiskās un valstiskās 

audzināšanas procesā.  

   

2017./2018.m.g. 

  

 Veicināt izglītojamo ekoloģisko    

domāšanu  (makulatūras vākšana, 

atkritumu šķirošana) .  

Grupās tiek sekmēta izglītojamo 

ekoloģiskā izglītība, bērni mācās 

šķirot atkritumus.  

Dalība AAS “Piejūra” makulatūras 

vākšanas konkursā “Palīdzēsim 

kokiem!”, iegūta 3.vieta PII grupā.   



 

18  

  

Nodrošināt vecākiem 

informācijas pieejamību 

izglītības iestādes tīmekļa 

vietnēs, grupas vecāku mapēs, 

informācijas stendos par iestādes 

darbību, pedagoģiskā procesa 

organizēšanu. 

 

 

 

Vecāku un sabiedrības informēšana par 

aktualitātēm iestādē tiek veikta 

www.piispriditis.lv un 

www.facebook.com/piispriditis/ 

tīmekļa vietnēs. Tiek organizētas 

vecāku sapulces, individuālas pārrunas 

ar vecākiem. Informatīvie materiāli 

pieejami informatīvajos stendos un 

vecāku mapēs. Vecāku dalība PII 

“Sprīdītis” ideju darbnīcā. 

2018./2019.m.g. 

 

 Turpināt veicināt izglītojamo 

ekoloģisko  audzināšanu . 

Grupās tiek sekmēta izglītojamo 

ekoloģiskā izglītība. Mācību procesā 

tiek apgūtas tēmas par dabas 

saudzēšanu, atkritumu šķirošanu, 

brīvajās un organizētajās  

rotaļnodarbībās tiek izmantotas 

dažādas otrreizēji izmantojamās 

lietas, dabas materiāli.  

Sadarbība ar vecākiem, iesaistot 

ģimenes AAS “Piejūra” makulatūras 

vākšanas konkursā “Palīdzēsim 

kokiem!”  

Divas izglītojamo grupas iesaistījušās 

“Cūkmena programmā” un “Piens un 

auglis skolai”  konkursā “No sēklas 

līdz galdam”.  

Balstoties uz Edurio aptaujas 

rezultātiem un projekta Skola 

2030 pamatnostādnēm, organizēt 

daudzveidīgus pasākumus 

vecākiem izglītojamo atbalstam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pamatojoties uz individuālajām 

pārrunām ar vecākiem, Ideju darbnīcas, 

Edurio aptaujas rezultātiem, iestādē 

tiek uzlabota sadarbība ar vecākiem.  

Notiek dažādu pasākumu plānošana, 

iesaistot vecākus to organizēšanā un 

norisē. Mācību procesa ietvaros 

sadarbībā ar vecākiem organizēti 

izzinoši projekti par dažādiem 

tematiem, mācību ekskursijas u.c. 

Vecāku dalība PII “Sprīdītis” Ideju 

darbnīcā, grupas laukumu  

labiekārtošanas talkā utt. 

Vecāku un sabiedrības informēšana par 

aktualitātēm iestādē tiek veikta iestādes 

tīmekļa vietnē www.piispriditis.lv un 

sociālajos tīklos 

www.facebook.com/piispriditis/   

Iesaistīt izglītojamo vecākus 

vides labiekārtošanā. 

 

Vecāki piedalījušies iestādes 

organizētajā talkā. Ar vecāku 

atbalstu labiekārtoti grupu laukumi.  

http://www.piispriditis.lv/
http://www.piispriditis.lv/
http://www.facebook.com/piispriditis/
http://www.facebook.com/piispriditis/
http://www.piispriditis.lv/
http://www.piispriditis.lv/
http://www.facebook.com/piispriditis/
http://www.facebook.com/piispriditis/
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2019./2020. m.g.  Turpināt pilnveidot sadarbību ar 

vecākiem izmantojot dažādas 

sadarbības formas, sniedzot 

vecākiem atgriezenisko saiti par 

bērna attīstību, prasmēm un  

aktualitātēm iestādē utt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā ar vecākiem organizēti dažādi 

pasākumi iestādē un grupās. Katru 

mācību gadu 4 – 7 g.v. izglītojamo 

grupās februāra mēnesī ir atvērto 

durvju diena,  kad ir iespēja iepazīties 

ar mācību procesa organizēšanu, 

piedalīties dažādās aktivitātēs kopā ar 

bērnu utt.  

2019./2020. mācību gada 2. pusgadā 

oficiālais saziņas veids ar vecākiem 

ir platforma E – klase.  

COVID – 19 ārkārtas situācijas laiks 

bija izaicinājums gan pedagogiem, 

gan vecākiem, jo tika īstenots 

attālinātais mācību process. 

Platformā E – klase iestādes 

pedagogi katru nedēļu ievietoja 

dažādus, vecumposmam piemērotus, 

diferencētus metodiskos materiālus, 

ieteikumus attālinātā mācību procesa 

organizēšanai mājās. Vecāki kopā ar 

bērniem sniedza atgreizensiko saiti 

platformā E – klase vai WhatsApp. 

 

 

 

 

5. Iestādes vide  

5.1. Mikroklimats  

PRIORITĀTE: DROŠA, MŪSDIENĪGA  UN ROSINOŠA VIDE BĒRNA DARBĪBAI 

MĒRĶIS: Iesaistot iestādes darbiniekus,  audzēkņu vecākus, pašvaldību un sadarbības partnerus, 

veidot bērniem drošu un attīstošu vidi. 

2017./2018.m.g. Pilnveidot sadarbību ar 

izglītojamo vecākiem, iesaistot 

ģimenes bērnu audzināšanas un 

mācīšanas procesā.  

Organizēta Talsu PII “Sprīdītis” Ideju 

darbnīca, iesaistot vecākus, pedagogus 

un sabiedrības pārstāvjus.   

2018./2019.m.g. 

Iestādes telpu noformējumā 

izmantot bērnu  darbus. 

Grupu un iestādes telpu noformējumā 

tiek izmantoti bērnu darbi – 

“runājošās sienas”, “domu kartes” 

radošie darbi utt.  

2019./2020. m.g.  

 

 

 

Turpināt iestādes un grupu 

attīstošās vides veidošanu, telpu  

noformēšanā iesaistīt bērnus, 

vecākus un darbiniekus.  

 

 

Īstenojot uz kompetencēm balstītu 

mācību saturu, attīstošās vides 

veidošanā un noformēšanā tiek 

izmantoti bērnu gatavotie  

noformējumi, radošie darbi, 

“runājošās sienas”, “prezentācijas”, 

“domu kartes” utt.  
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5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība  

2017./2018.m.g.  Nodrošināt nepieciešamos 

metodiskos materiālus un 

mēbeles organizēto un brīvo 

rotaļnodarbību attīstošo centru 

izveidei un papildināšanai  

Bērnu brīvām un organizētām 

rotaļnodarbībām papildināta materiālā 

bāze: iegādātas koka paplātes, grupās 

pagatavoti koka plauktiņi, estētiski 

labiekārtotas grupu nojumes, iekārtota 

āra rotaļu – spēļu zona, izveidota 

“Satiksmes noteikumu apmācības” 

rotaļu zona.   

2018./2019.m.g.  Āra rotaļu inventāra  

papildināšana un āra vides 

labiekārtošana. 

Labiekārtota āra vide kompetenču 

pieejā balstīta mācību satura 

īstenošanai.   

Sadarbībā ar vecākiem labiekārtoti 

bērnu rotaļu laukumi - noformētas 

grupu laukumu nojumes, krāsotas 

ierīces, ierīkotas jaunas smilšu 

kastes, iekārtotas zaļumu kastes utt. 

Mazo grupu laukumā ierīkoti jauni 

apstādījumi - “zaļais žogs”. 

Turpināta labiekārtota āra rotaļu- 

spēļu zona. Uz asfalta uzzīmēts 

jauns “Pēdiņu labirints”, “Burtu 

tārpiņš”, “Klasītes”, “Ģeometriskais 

auto” utt.  

Ierīkota sporta zona. Uzstādīts 

līdzsvara baļķis, sadarbībā ar Sporta 

skolu- basketbola grozs.  

Sadarbībā ar Talsu novada 

pašvaldību, nomainīt iestādes 

vārtus un aprīkot ar drošības 

sistēmu. 

Ir nomainīti ieejas vārti no Valsts 

policijas puses, abi ieejas vārti aprīkoti 

ar kodu atslēgām.  

 

Sadarbībā ar Talsu novada 

pašvaldību aktualizēt jautājumu 

par drošu satiksmi Akmeņu ielā. 

Talsu novada pašvaldība ir informēta 

atkārtoti par satiksmes ierobežojumu 

nepieciešamību. 

2019./2020.m.g. Sekmēt sadarbību ar Talsu 

novada pašvaldību par drošas 

satiksmes nodrošināšanu 

Akmeņu ielā.  

Sadarbībā ar novada pašvaldību un 

Iestādes padomes atbalstu Akmeņu  

ielā uzstādīta ceļa zīme “Dzīvojamā  

zona”. 

 Turpināt labiekārtot iestādes āra 

vidi uz mācību satura 

īstenošanai.  

Āra rotaļu- spēļu zona papildināta ar  

izglītojošiem didaktiskajiem 

materiāliem/ spēlēm uz asfalta – 

“Kosmoss”, “Pulkstenis”, “Iepazīsti 

ģeometriskās figūras”. 

6. Iestādes resursi  
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PRIORITĀTE: PEDAGOGU PROFESIONĀLA DARBĪBA MŪSDIENĪGĀ IESTĀDĒ 

MĒRĶIS: Atbalstīt pedagogu profesionālo izaugsmi, vienlaikus labiekārtojot vidi  mūsdienīga 

mācību procesa realizēšanai 

2017./2018.m.g.  Turpināt IT līdzekļu iegādi 

pedagoģiskā procesa 

nodrošināšanai  

Septembrī VISC projektā iesaistītās 

grupas apgādātas ar datoriem un 

projektoriem. Janvārī trīs grupas  

aprīkotas ar datoriem un projektoriem. 

2018./2019.m.g.  Sadarbība ar Talsu novada 

pašvaldības IT nodaļu, papildināt 

informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju klāstu grupās. 

 Visās 11 grupās ir portatīvie datori. Ar 

datoriem nodrošināti 2 sporta skolotāji un 

fizioterapeits. Vēl 2 grupas nodrošinātas 

ar projektoriem, iegādāts 1 kopētājs un 1 

printeris. 

2019./2020.m.g. Sadarbībā ar novada pašvaldību 

sekmēt platformas platformas E – 

klase ieviešanu.  

 

 

 

 

 

2019./2020. mācību gada 2. pusgadā 

tika ieviesta platforma E – klase. 

Sadarbībā ar E – klase tika organizēti 

ievadsemināri iestādes un starpnovadu 

pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogiem par mācību satura 

plānošanu, bērnu izvērtēšanu, 

informācijas  apmaiņu  utt. 

6.2. Personālresursi  

2017./2018.m.g.  Organizēt IT apmācības un  

tālākizglītības kursus iestādes  

pedagogiem  

Metodiskās dienas iestādē, kurās tiek 

organizēti semināri, semināri 

praktikumi, radošās darbnīcas, labās 

prakses pieredzes popularizēšana utt.  

Pedagogiem tika organizēti kursi IT  

apguvē. Tehnoloģijas tiek integrētas 

mācību procesa dažādošanai.  

Iestādes pedagogi izstrādājuši 

programmu un organizējuši 

tālākizglītības kursus “Pilsoniskās 

līdzdalības sekmēšana audzināšanas 

procesā”, “Kompetenču pieeja 

mācību saturā”.   

2018./2019.m.g.  Pedagogu tālākizglītība par 

mācību pieejas maiņu, īstenojot 

VISC “Kompetenču pieeju 

mācību saturā” projektu visās 

grupās. 

  Pedagogi regulāri papildinājuši  

savu profesionālās zināšanas 

piedaloties Skola2030 mācībās, 

semināros, praktikumos u.c. 

(metodisko dienu ietvaros)  

tālākizglītības kursos, konferencēs, 

dalījušies savā labās prakses 

pieredzē ar citiem pedagogiem 

iestādē un Latvijā par kompetenču 

pieejas īstenošanu pirmsskolā. 

2019./2020.m.g. Pedagogu un darbinieku 

profesionālo kompetenču 

Pedagogi un darbinieki turpinājuši 

papildināt savas profesionālās 
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pilnveide, organizējot 

tālākizglītības kursus, 

platformas E – klase lietošanas 

seminārus utt.  

 

kompetences iestādē un ārpus tās, 

apmeklējot dažādus tālākizglītības 

kursus, seminārus, platformas E – 

klase apmācības seminārus utt., 

dalījušies savā labās prakses 

pieredzē par kompetenču pieejas 

īstenošanu ar pedagogiem Latvijā. 

Iestādē izstrādātas divas 

tālākizglītības kursu programmas un 

organizēti tālākizglītības kursi.  

Pirmsskolas skolotāju palīgiem 

organizētas apmācības/ seminārs par 

kompetenču pieejas būtību, 

pieaugušo lomu tajā utt.  

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

7.1. Iestādes darba pašnovērtēšana un darba plānošana  

PRIORITĀTE: AUGSTA IESTĀDES KVALITĀTES KULTŪRA (KOMUNIKĀCIJA, 

LĪDZDALĪBA, SAVSTARPĒJĀ UZTICĒŠANĀS) 

MĒRĶIS: Veicināt nepārtrauktu iestādes darbības un pirmsskolas programmas īstenošanas 

kvalitātes paaugstināšanu 

2017./2018.m.g.  Pedagogu dalība izglītības 

iestādes kvalitātes  

nodrošināšanā, pašvērtēšanā un 

darba plānošanā  

Pieredzes tālāknodošanas semināri, 

semināri – praktikumi iestādes 

pedagogiem.   

Labās prakses pieredzes 

popularizēšana/tālāknodošana iestādes 

un ārpus iestādes pirmsskolas izglītības 

iestāžu pedagogiem.   

Pedagogu iesaistīšanās  

izglītības iestādes darba 

plānošanā un pašvērtēšanas 

ziņojuma izstrādē.   

2018./2019.m.g.  Turpināt iesaistīt pedagogus un 

iestādes darbiniekus izglītības 

iestādes kvalitātes  

nodrošināšanā, pašvērtēšanā un 

darba plānošanā  

Izglītības iestādes  pedagogi un 

darbinieki tika iesaistīti iestādes 

attīstības plānošanā, pašnovērtēšanas 

ziņojuma izstrādē un darba plānošanā. 

Darbinieki un vecāki piedalījās  Edurio 

aptaujā, Talsu PII “Sprīdītis” Ideju 

darbnīcā. Iestādes pedagogiem  tika 

organizēti pieredzes tālāknodošanas 

semināri, semināri – praktikumi, 

radošās darbnīcas.  

2019./2020.m.g. Iestādes vadītāja atestācija un 

iestādes darba izvērtēšana 

2019.gada decembrī notika iestādes 

vadītāja profesionālās darbības 

novērtēšana, kas sevī ietvēra iestādes 

darba vērtēšanu. 
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 Pilnveidot informācijas apmaiņu 

ikdienā 

Tiek organizētas sapulces un 

informācijas apmaiņa tehniskajiem 

darbiniekiem ( katra mēneša otrā 

ceturtdiena) un pedagogiem ( katra 

trešdiena). 
 

   

Informācijas iegūšana  
   

Analizētā dokumentācija:  

● Izglītības iestādes  nolikums.  

● Izglītības iestādes   attīstības plāns.  

● Izglītības iestādes pedagoģiskā procesa mācību gada izvērtēšana.  

● Iestādes  padomes lēmumi.  

● Izglītības iestādes  darbības jomu darba plāni.  

● Rotaļnodarbību un dienas režīmu saraksti. 

● Brīvā laika  nodarbību grafiki.  

● Pedagoģiskās padomes sēžu materiāli.  

● Metodiķa dienasgrāmata.  

● Labās prakses piemēru/ rotaļnodarbību konspekti, to izvērtēšana.  

● Pasākuma scenāriji, to  izvērtēšana.  

● Grupu žurnāli. 

● Bērnu instruēšana drošībā.  

● Pedagogiem  nepieciešamā dokumentācija ( pirmsskolas izglītības skolotāja, mūzikas un  

sporta skolotāja dienasgrāmatas, no 2019./2020. m. g. 2. pusgada platformā E – klase) 

● Atbalsta personāla dokumentācija.  

● Izglītības iestādes iekšējās kontroles materiāli.  

● Izglītojamo individuālo mācību sasniegumu izvērtēšana, dokumentēšana skolotāja 

dienasgrāmatā un E – klasē.  

● Instrukcijas, drošības noteikumi.  

● Pedagogu pašvērtējumi. 

● Finanšu dokumentācija.  

● Metodisko dienu ( semināru, semināru – praktikumu, radošo darbnīcu, sapulču utt.)  

norises dokumentācija.   

● Edurio aptauja darbiniekiem un vecākiem. 
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● Talsu PII “Sprīdītis”  Ideju darbnīca  darba grupu  ideju apkopojums un  prezentācijas.  

  

  

3. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU 

JOMU ATBILSTOŠOS KRITĒRIJOS  

  

3.1. Mācību saturs  

3.1.1. Iestādes īstenotās izglītības  programmas  
  

           Talsu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis” īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības 

programmu (programmas kods 01011111), ir izstrādājusi un iekļāvusi pirmsskolas programmā 

citas mācību satura jomas - kristīgā mācība un fiziskā rehabilitācija. Mācības iestādē notiek 

latviešu valodā.   

Iestādes vadība koordinē, pārrauga un nodrošina nepieciešamo atbalstu pedagoģiskā  

procesa īstenošanai. Iestādē tiek aktualizēta vērtēšanas kārtība atbilstoši iestādes iekšējiem 

noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.  

Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar izglītības programmas īstenošanai 

nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un literatūru. Katru mācību gadu tiek aktualizēts un apstiprināts 

izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais mācību literatūras saraksts.   

Pirmsskolas mācību satura apguvi plāno un īsteno pirmsskolas pedagogs regulārā sadarbībā 

ar citiem speciālistiem, iesaistot vecākus vai bērna likumiskos pārstāvjus bērna mācīšanās atbalstam. 

Pedagogi plāno mācību satura apguvi, izmantojot daudzveidīgas, mūsdienīgas, bērnu spējām, 

vecumam, mācību jomām un mācību satura prasībām atbilstošas mācību metodes, pielietojot 

izglītības iestādē esošos metodiskos līdzekļus,  interaktīvos un e – vidē pieejamos mācību līdzekļus, 

kā arī pedagogu izstrādātos didaktiskos materiālus, organizējot izzinošas mācību ekskursijas, 

pastaigas. Mācību gada sākumā tiek apstiprināts pedagoģisko pasākumu plāns.  

Talsu PII “Sprīdītis” vadība pilnveido un papildina mācību vidi, lai sasniegtu iestādes 

attīstības plānā izvirzīto pedagoģiskā darba mērķi un galvenos uzdevumus. Iestādes pedagogu 

rīcībā ir 8 portatīvie datori, 5 projektori, 2 stacionārie datori, interaktīvā tāfele un gaismas galds. 

2017./2018. mācību gadā septembrī trīs VISC projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

iesaistītās grupas apgādātas ar datoriem un projektoriem, janvārī vēl trīs grupas aprīkotas ar 

datoriem un projektoriem.  2018./2019. mācību gadā iestādē 2 grupas nodrošinātas ar portatīvajiem 

datoriem un  2 projektoriem , 2 portatīvie datori iegādāti sporta skolotājam un 1 stacionārais dators 

– fizioterapeitam, iegādāts 1 kopētājs un 1 printeris. 2019./2020. mācību gadā iestādē visas grupas 
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tika aprīkotas ar projektoriem un projicēšanas ekrāniem, divas grupas un logopēda kabinets 

papildināti ar gaismas galdiem. 

Visi pedagogi pārzina un izprot pirmsskolas izglītības vadlīnijās izvirzītos mērķus, 

uzdevumus, obligāto saturu, vērtēšanas kārtību, kā arī lieto atbilstošas mācību metodes un mācību 

līdzekļus.   

PII “Sprīdītis” izglītības procesā izmantojamās informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un 

mācību un audzināšanas metodes ir izvērtētas un apstiprinātas pedagoģiskās padomes sēdē.  

Pedagogi plānojot un īstenojot mācību saturu nodrošina mācību darba  diferenciāciju, 

individualizāciju un atbalsta pasākumus izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās, papildus strādā 

ar  talantīgajiem audzēkņiem.   

Rotaļnodarbību saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētajai izglītības programmai, tas  

pieejams izdrukātā veidā grupās, gan publicēts iestādes tīmekļa vietnē www.piispriditis.lv.   

2016./ 2017. m. g. izglītības iestāde iesaistījusies  VISC   “Kompetenču pieeja mācību 

saturā”  projektā Nr. 8.3.1.1./16/I/002. Līdz šim iestādē tika īstenota integrētā apmācība,  

2017./2018. m. g. 2. pusgadā uzsākta un 2018./2019. m. g. visā iestādē notiek uz kompetencēm 

balstīta mācību satura īstenošana.  Dalība pilotprojektā pirmsskolas izglītības iestādei sniedz  

iespējamu:  

• veidot mācību vidi konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai un inovatīvas 

pedagoģiskās  pieredzes iegūšanai;  

• pedagogiem paaugstināt savas profesionālās  kompetences ar jaunām zināšanām, 

metodiskajām nostādnēm, jaunu pieeju uz kompetencēm balstīta mācību satura  

īstenošanai;  

• mācību saturā iekļaut inovatīvas darba formas un metodes;  

• jaunu sadarbības modeļu veidošanai.  

Ieviešot kompetenču pieeju mācību procesā,  pedagogiem tika  sniegta izpratne par 

izglītības tradicionālo mācību metožu nomaiņu uz kompetencēs balstīta mācību procesa 

organizēšanu, jaunas mācīšanas kultūras attīstīšanu, kas balstīts uz attiecību maiņu starp bērnu  un 

pedagogu, sadarbības pedagoģijas attīstīšanu. VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

īstenošanai visās grupās iekārtoti attīstošie centri organizētai un brīvai bērnu rotaļnodarbībai. 

Notiek regulāra  pedagogu sadarbība uz kompetencēm balstīta mācību satura plānošanā.   

Izglītības iestādes vadība pedagogiem sniedz nepieciešamo atbalstu un pārrauga mācību 

procesa īstenošanu, veicot rotaļnodarbību vērošanu un izvērtēšanu.   

Izglītības  iestādē ir izstrādāta audzināšanas darba programma un audzināšanas darba plāns 

2019./2020. m. g. Plānā ir iekļautas tēmas, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, 
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dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām kultūrām, pilsoniskumu un patriotismu, veicina izpratni par 

sabiedrības kopējām vajadzībām, audzinot krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas 

patriotus. PII “Sprīdītis” vadība veicina izglītojamo pozitīvu uzvedību izglītības iestādē ar 

kopīgiem izglītojošiem pasākumiem. Lepojamies ar to, ka 2019. gada 22. martā pie mums 

“Sprīdītī” ciemojas Valsts prezidenta R. Vējoņa kundze I. Vējone.  

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

saudzēšanu, atkritumu šķirošanu, izglītojamiem ir  izvirzītas prasības vides saudzēšanā un 

uzturēšanā. Jau vairākus mācību gadus iestāde piedalās AAS “Piejūra” makulatūras vākšanas 

konkursā “Palīdzēsim kokiem!”.  Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu Talsu PII “Sprīdītis” starp 

pedagogiem, trešdienas ir metodiskās dienas, kad pedagoģiskais un atbalsta personāls tiekas 

kopīgās sanāksmēs, semināros, semināros – praktikumos, kurās tiek pārrunāti metodiskie un  

organizatoriskie  jautājumi.  Saziņā  ar vecākiem un pedagogiem no 2019./2020. mācību gada 2. 

pusgada tiek izmantota E – klase un Covid – 19 pandēmijas laikā  ZOOM platforma. Mūzikas 

skolotāja izveidojusi un publicējusi digitālos mācību materiālus www.youtube.com kanālā. 

  

 

Stiprās puses:  

• Iestādes pedagogi sniedz nepieciešamo metodisko atbalstu uz kompetencēm balstīta 

mācību satura īstenošanā citu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem visā Latvijā.    

• Pedagogi apgūst un izmanto mācību procesā IT, strādā ar mūsdienīgām metodēm, ir 

atvērti inovācijām. 

• Ārkārtas situācijas laikā attālinātais mācību process, informācijas aprite nodrošināta 

platformās E – klase, ZOOM, www.youtube.com.  

• Tiek nodrošināta pedagogu sadarbība mācību satura plānošanā un īstenošanā.  

• Iestādē  izveidota sistēma labās prakses pieredzes popularizēšanā un izvērtēšanā. 

• Pedagoģiskajā procesā tiek izmantotas dažādas mācību formas – āra rotaļnodarbības, 

mācību ekskursijas, pastaigas utt.   

• Izglītības iestādes vadība sniedz pedagogiem nepieciešamo metodisko atbalstu mācību 

un audzināšanas darba plānošanā un izpildē.  

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt pilnveidot uz kompetencēm balstīta mācību satura īstenošanu iestādē, brīvdabas 

pedagoģijas principu īstenošanu mācību procesā.   

• Turpināt pilnveidot mācību vidi konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai un inovatīvas 

pedagoģiskās  pieredzes iegūšanai.  

• Aktualizēt caurviju prasmju un vērtību/tikumu  attīstīšanu, sekmējot  izglītojamo spējas 

tās izmantot dažādās dzīves situācijās.  

• Turpināt motivēt pedagogus mūsdienīgu mācīšanas tehnoloģiju apgūšanu un 

izmantošanu  mācību procesā.  

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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Vērtējums: ļoti labi  

  

3.2. Mācīšana un mācīšanās  

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte  
  

Talsu PII “Sprīdītis” pedagoģiskais process balstīts uz 31.07.2012. MK noteikumiem Nr.  

553 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas”, “Pirmsskolas izglītības mācību satura 

programma” un “Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem” prasībām. Pedagoģiskais 

process iestādē tiek plānots, nosakot izglītības darba mērķus un uzdevumus katram mācību gadam, 

kas izriet no valsts un novada noteiktajām prioritātēm.   

 Pedagogi regulāri apmeklē profesionālās pilnveides tālākizglītības kursus, aktualizē 

zināšanas metodikās un mācību saturā, dalās pieredzē  ar pārējiem pedagogiem metodisko dienu 

ietvaros, semināros,  informatīvajās sanāksmēs un konferencēs.   

Pirmsskolā bērns attīstīta  savas spējas, intereses un vajadzības, dzīvei nepieciešamās 

domāšanas, sadarbības un pašvadības prasmes, gūst jaunu pieredzi. Pedagoģiskais process 

orientēts uz kompetenču pieeju mācību saturā, mācīšanos darbojoties un gūstot pieredzi par 

apkārtējo pasauli. Pedagogs  darbojas kā virzītājs un atbalstītājs, pedagogam  un izglītojamam  

sadarbojoties.   

Viens no galvenajiem pirmsskolas izglītības iestādes  uzdevumiem ir mācību kvalitātes un  

efektivitātes nodrošināšana,  pedagogiem izmantojot dažādas mācību un satura apguves metodes. 

Pedagoga profesionālās darbības efektivitāti un iestādes kvalitātes kultūru veicina atvērtību 

pārmaiņām un nepārtraukta profesionālā izaugsme.  Talsu PII “Sprīdītis” vadība mudina 

pedagogus mērķtiecīgi piedalīties pedagogu profesionālās meistarības paaugstināšanā un 

konkurētspējas prasmju un iemaņu attīstīšanā. PII “Sprīdītis” pedagogi ir izstrādājuši vairākus 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursus 6, 8 un 12 stundu apjomā 

pirmsskolas pedagogiem, logopēdiem, sporta skolotājiem, lai sniegtu atbalstu pedagoģisko 

kompetenču pilnveidošanai, ietverot pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbību tālākizglītības jomā, 

veicinot pedagoga profesionālās un pedagoģiskās kompetences paaugstināšanos,  kā arī sniedzot 

reālu ieguldījumu tālākizglītības procesu atbalstam Talsu, Dundagas, Rojas un  Mērsraga novados.  

Pirmsskolas izglītības programmas realizācijā pedagogi izmanto daudzveidīgas, 

mūsdienīgas, bērnu spējām, vecumam, mācību jomu specifikai un mācību satura prasībām 

atbilstošas mācību metodes. Pirmsskolas skolotāji savā darbā veiksmīgi īsteno mācību procesa 

saikni ar audzināšanas darbu, reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm,  pielietojot interaktīvās mācību 

metodes un paņēmienus: grupu darbu, lomu spēles,  situāciju analīzes, pārrunas, viedokļu apmaiņu, 

mācību ekskursijas un pastaigas, vērojumus  dabā, eksperimentus utt. Kā  galveno izvirzot 
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mācīšanās darot principu, paplašinot izglītojamo redzesloku dažādās jomās, iegūstot jaunas 

zināšanas un pieredzi.  Mācīšanas procesā tiek izmantoti arī  brīvdabas pedagoģijas pamatprincipi, 

plānojot un organizējot rotaļnodarbības brīvā dabā un mērķtiecīgās pastaigās, mācību ekskursijās. 

 Izglītojamiem tiek dota iespēja vairāk mācīties un pilnveidoties  vienam no otra. 

Pedagogi izglītojamajiem saprotami izskaidro darba mērķus un uzdevumus. Mācību vielas 

skaidrojums ir strukturēts, piemēri atbilst izglītojamo interesēm,  attīstības pakāpei, pieredzes un 

izpratnes līmenim. Pedagoģiskajā procesā tiek sekmēta bērna pašapziņas veidošanās. Bērniem 

tiek dota iespēja izvēlēties sev  interesējošas tēmas,  darbības veidus, bērni mācās izteikt savu 

viedokli, pamatot savas domas, analizēt sasniegtos rezultātus, risināt dažādas problēmsituācijas 

utt.  Par vienu no prioritārajiem uzdevumiem mācību procesā tiek izvirzīta sadarbības caurviju 

prasmju attīstīšana.   

Nodrošināta informācijas pieejamība izglītojamo vecākiem par rotaļnodarbību norisi, to 

laikiem, dienas ritmu un pasākumiem iestādē un ārpus tās.  

Pedagogu metodiskais darbs tiek plānots atbilstoši  novada galvenajiem uzdevumiem, 

izglītības iestādes mācību gada prioritātēm un aktuālajām vajadzībām, kas rodas mācību gada 

laikā. Pedagogi regulāri sadarbojas mācīšanas procesā, kopīgi plānojot gan sasniedzamos 

rezultātus mācību jomās, caurviju prasmēs, vērtībās un tikumos. Katru grupās tiek organizēts “rīta 

aplis” ( frontālais darbs), kura laikā bērni apgūst svarīgas lietas mācību jomās, tiek organizētas dažādas 

rotaļas un spēles, saskarsmes un sadarbības vingrinājumi utt., bet pēc tam bērniem rotaļdarbība tiek 

organizēta attīstošos centros apakšgrupās.  

Lai  pilnveidotu pedagogu profesionālās kompetences un darba kvalitāti, PII “Sprīdītis” 

organizē pedagogu labās prakses piemēru popularizēšanu – organizēto rotaļnodarbību un integrēto 

pasākumu vērošanu un izvērtēšanu ņemot vērā izstrādātos kritērijus.  Pēc rotaļnodarbību vērošanas 

pedagogiem tiek sniegta atgriezeniskā saite par paveiktā darba kvalitāti, tiek aizpildīta arī “Labās 

prakses piemēra – bērnu organizētās rotaļnodarbības vērošanas un izvērtēšanas karte”.   

Izglītības iestādes vadība piedalās rotaļnodarbību vērošanā/hospitēšanā, izvērtējot  mācīšanas 

procesa kvalitāti un efektivitāti uz kompetencēm balstīta mācību satura īstenošanā, sniedz 

atgriezenisko saiti, izmantojot principu “Paslavē, pajautā, piedāvā!”, atbilstoši  rotaļnodarbību 

vērošanas  un izvērtēšanas kritērijiem. Vadītāja un vadītājas vietnieks izglītības jomā ikdienā piedalās 

dažādos grupu mācību procesa momentos, lai vērotu un sniegtu atbalstu, konsultācijas pirmsskolas 

skolotājām.  

Vērojumi rotaļnodarbībās un dienas ritma momentos liecina, ka vairums pedagogu 

mērķtiecīgi plāno un organizē pedagoģisko procesu,  mācību metožu un paņēmienu izvēle atbilst 

izvirzīto mērķu sasniegšanai, veido viņos motivāciju piedalīties mācīšanās darbā. Mācīšanas 
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process pirmsskolas izglītības iestādē ir jēgpilns,  mērķtiecīgs, virzīts uz bērna izziņas darbību, 

prasmi analizēt, pētīt, izprast un novērtēt sava paveiktā darba rezultātu. Mācību programmas 

apguvē tiek apgūti  dažādi izziņas temati, kuri tiek saistīti ar reālo dzīvi, notikumiem un 

aktualitātēm sabiedrībā, dabā, latviešu tautas tradīcijām utt. Tēmu izvēlē tiek ņemtas vērā bērnu 

intereses. Pedagoģiskajā  procesā kā galveno izvirzot mācīšanās darot principu, paplašinot 

izglītojamo redzesloku dažādās jomās, iegūstot jaunas zināšanas un pieredzi.   

Iestāde lepojas ar pedagogu  izstrādātiem didaktisko rotaļu, mācību materiāliem, kuri jēgpilni 

tiek izmantoti mācību procesā un bērnu brīvā rotaļdarbībā.  

Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu un pedagogu tālākizglītību, katru  nedēļu notiek 

metodiskās dienas, kad tiek organizēti pedagogu profesionālas kompetences pilnveides semināri, 

darbsemināri, semināri – praktikumi, radošās darbnīcas, sapulces, kurās pedagogi dalās pieredzē, 

papildina zināšanas uz kompetencēm balstīta mācību satura īstenošanu, tiek iepazīstināti ar 

jaunumiem izglītības jomā iestādē, novadā un valstī.   

Citu mācību iestāžu pedagogiem, kuri realizē pirmsskolas izglītības programmu, 

2018./2019. m. g. un 2019./2020. m. g. tika sniegta iespēja  pilnveidot savas profesionālās 

zināšanas uz kompetencēm balstīta mācību satura īstenošanā pirmsskolas vecuma bērniem, Talsu 

PII “Sprīdītis” organizējot metodiskās dienas/ labās prakses pieredzes seminārus, rotaļnodarbību 

vērošanu un izvērtēšanu.  Metodisko dienu ietvaros dalījāmies 2018./2019. m. g. pieredzē ar 15 

izglītības iestādes pedagogiem, bet 2019./2020. m.g.  ar kolēģiem no 31 izglītības iestādēm Latvijā. 

Lai pilnveidotu pirmsskolas un sākumskolas sadarbību 2020. gada janvārī pie mums “Sprīdītī” 

notika starpnovadu sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības un pirmsskolas iestāžu 

pedagogu sadarbības diena.  

2019./2020. m. g. trīs studenti bijuši praksē Talsu PII “Sprīdītis”.  Prakses vadītāji/mentori 

sniedza nepieciešamo atbalstu studentiem pedagoģiskajā prakses laikā, iegūstot pieredzi un 

pilnveidojot zināšanas par  kompetencēm balstīta mācību satura plānošanu, organizēšanu un 

īstenošanu pirmsskolā.  

Talsu PII “Sprīdītis” pedagogiem ir izstrādāts iekšējās aprites dokumentu kopums, kas 

atvieglo nepieciešamās dokumentācijas kvalitatīvu un vienotu aizpildi un apstrādi. Pedagoģiskā 

procesa un to rezultātu izvērtēšana saistīta ar pedagogu pedagoģiskās kompetences novērtēšanu. 

Vienota izpratne par kvalitāti un sasniedzamo rezultātu, kā arī iespēja piedalīties pirmsskolas 

izglītības iestādes mērķa izvirzīšanā un rezultātu izvērtēšanā, ļauj pedagogiem droši un 

pārliecinoši virzīties uz priekšu, nodrošinot pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskā procesa 

un pedagoga personiskos sasniegumus.    
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2019./2020. mācību gadā mācību darba plānošana tiek dokumentēta pirmsskolas skolotāja, 

mūzikas skolotāja, pirmsskolas izglītības sporta skolotāja, logopēda dienasgrāmatās.  Iestādē ir 

izstrādāta pirmsskolas skolotāja un sporta skolotāja dienasgrāmatas paraugi, ņemot vērā 

Skola2030 ieteikumus. Pirmsskolas skolotāja dienasgrāmatās tiek veikta  mācību darba plānošana, 

individuālo pārrunu ar bērniem, sadarbība ar vecākiem, bērnu instruēšana drošības jautājumos 

rotaļnodarbību laikā, kā arī bērnu individuālās attīstības izvērtēšanas dokumentēšana. Vadītāja 

vietnieks izglītības  jomā periodiski  veic dienasgrāmatu dokumentāro pārbaudi.  Sākot ar mācību 

gada 2. pusgadu mācību satura plānošana tiek dokumentēta platformā E – klase.  

Labu pieredzi IT tehnoloģiju lietošanā pedagogi  ieguva COVID – 19 ārkārtas situācijas laikā, 

kad  izglītojamiem tika nodrošināts mācību process dežūrgrupās, gan attālinātā mācīšanās, ņemot vērā 

VISC metodiskos ieteikumus “Vadlīnijas  vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu 

mācību īstenošanai”. Pedagogi sniedza atbalstu ģimenēm, izveidoja jaunus mācību materiālus, tos 

pielāgojot attālinātajam mācību procesam. Visās vecuma grupās reizi nedēļā  E – klasē tika ievietoti 

ieteicamiem materiāli, uzdevumi, darba lapas, idejas, interneta saites, iekļaujot dažādas mācību jomas. 

Mācību saturs un metodiskie materiāli tika sagatavoti balstoties uz bērnu zināšanām, prasmēm, 

vajadzībām un interesēm, kā arī veicinot pašvadītu mācīšanos, prasmju, zināšanu nostiprināšanu.  

Vecāki, kuri to vēlējās, varēja mācību materiālus izdrukātā veidā saņemt iestādē. Šim nolūkam, 

ievērojot valstī  noteiktos pasākumus, tika iekārtota metodisko materiālu saņemšanas vieta. 

Strādāšanai attālināti tika izmantotas dažādas formas, galvenā saziņas un sadarbības ar vecākiem  

notika E – klasē, kā arī  grupiņu WhatsApp grupās, sazinājās ar vecākiem telefoniski.  Atgriezeniskā 

saite tika nodrošināta izmantojot E – klasi un WhatsApp grupas, kā arī piedāvājam vecākiem sekot 

līdzi un iepazīties ar Skola2030 ieteikumiem par attālinātā mācību procesa organizēšanu mājās. Lai 

mazinātu pedagogu pārslodzi, veicinātu kvalitatīvu mācību satura apgūšanu un sniegtu lielāku 

atbalstu vecākiem attālinātā mācību procesā, bija vienotu tēmu izvēle visās vecuma grupās, pedagogu 

un vadības atbalsts metodisko materiālu izstrādāšanā un ievietošanā platformā E – klase utt. 

Attālinātais mācību process Covid – 19 apstākļos ir sekmējis pedagogu un vecāku  sadarbību, 

veicinājis pedagogiem apgūt jaunas iemaņas strādājot platformā E – klase, izveidojot materiālus e – 

vidē utt.  

Talsu PII “Sprīdītis” pedagogiem ir izstrādāts vienots pašvērtējuma paraugs, kurā pedagogs 

savu profesionālo darbību izvērtē pēc dažādiem kritērijiem:  

1. Mācību procesa  plānošana, vadīšana un pedagoģiskās  darbības izvērtēšana. 

2. Audzināšanas darba organizēšana izglītības iestādē un ārpus tās, rezultātu izvērtēšana. 

caurviju prasmju un vērtību/tikumu attīstīšana. 
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3. Ieguldījums izglītojamo  individuālo spēju attīstībā. atbalsta sniegšana talantīgo 

izglītojamo attīstībā un izaugsmes veicināšanā. 

4. Sadarbība ar ģimeni. 

5. Sakoptas, estētiskas, izglītojošas un drošas  vides veidošana un uzturēšana.  uz 

izaugsmi vērstu metodisko materiālu izstrādāšana. 

6. MK noteikumu, normatīvo aktu un izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu un ētikas 

normu ievērošana. savlaicīga, korekta dokumentācijas sakārtošana, ierakstu precizitāte. 

7. Pedagogu dalība pieredzes apmaiņas, tālākizglītības pasākumos un projektos izglītības 

iestādē un ārpus tās.  tālākizglītības programmu izstrāde un realizēšana. 

8. Ieguldījums izglītības iestādes attīstībā. līdzdalība pedagoģiskās padomes darbā, 

izglītības iestādes darbības plānošanā un pašnovērtēšanas procesā. 

9. Pedagoga pašvērtējuma kopsavilkums. 

- Manas stiprās puses, personīgie sasniegumi; 

- Manas tālākizglītības vajadzības, nepieciešamais atbalsts pedagoģiskā darba 

uzlabošanai, manas ieceres to īstenošanai, pašizglītība u.c.  

Pašvērtējumā pedagogs veic savas pedagoģiskās darbības kopsavilkumu, kurā izvērtē 

savas stiprās puses, tālākizglītības vajadzības,  norādot kāds nepieciešams atbalsts pedagoģiskā 

darba uzlabošanai, nepieciešamos uzlabojumus savā darbībā, trūkumus un ieceres to īstenošanai. 

Kā arī izsaka savu viedokli un ieteikumus pedagoģiskā procesa pilnveidē pirmsskolā kopumā, lai 

izpildītu mācību gada galvenos uzdevumus.  Pedagogi sava darba pašvērtējumu veic 2 reizes 

mācību gadā (1. un 2. pusgadā). Pēc pedagogu pašvērtējumu apkopošanas vadītāja vietnieks 

izglītības jomā veic  pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” pedagoģiskā darba pašvērtējuma 

un mācību gada galveno uzdevumu izpildes novērtējumu par mācību gada 1. pusgadu un 2. 

pusgadu, mācību gadu kopumā. Pašvērtējumu kopsavilkums nodrošina plašākas informācijas 

iegūšanu, palīdz plānot turpmāko darbību un pedagoģiskā procesa pilnveidi pirmsskolas izglītības 

iestādē un nākamā mācību gada darba plāna sastādīšanu. Tādējādi katrs pedagogs tiek  veicināts 

izglītības darba kvalitātes nepārtrauktai uzlabošanai un pilnveidei iestādē.  

 

Stiprās puses:  

• Jaunā mācību satura īstenošana pirmsskolā.  

• Pirmsskolas izglītības iestādē strādā pedagogi, kuri spēj nodrošināt kompetenču pieeju 

mācību procesā, īstenojot diferencētu pieeju, ievērojot bērnu intereses, vajadzības 

individuālās spējas utt.   

• Pilnveidotas pedagogu prasmes “rīta apļa” organizēšanā un  metožu izvēlē. 
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• Izglītojamo vajadzībām tiek izstrādāti diferencēti, tēmai un sasniedzamajiem 

rezultātiem atbilstoši didaktiskie mācību līdzekļi un materiāli.  Mācību procesā 

pedagogi  izmanto informāciju tehnoloģijas un elektroniskos mācību materiālus.  

• Izstrādāts iekšējās aprites dokumentu kopums, kas atvieglo nepieciešamās 

dokumentācijas kvalitatīvu un vienotu aizpildi un apstrādi.  

• Sākot ar 2019./2020. m. g 2. pusgadu uzsākta mācību satura plānošana E – klasē.  

• Attālināto mācību laikā nostiprinājās pārliecība par pedagogu savstarpējās sadarbības 

lietderību un efektivitāti, skolotāji bija atbalstoši, daloties ar digitāliem mācību 

materiāliem un veiksmīgiem paņēmieniem un metodēm.  

• Pedagogi veic sava darba pašvērtējumu un mācību gada galveno uzdevumu izpildes 

izvērtēšanu 2 reizes mācību gadā.  

• Iestādē tiek organizēti labās prakses piemēru popularizēšana/ atklāto rotaļnodarbību 

vērošana un izvērtēšana, apkopoti labās prakses  rotaļnodarbību konspekti, notiek to 

izvērtēšana.  

• Izglītības iestādē izvērtē pedagoģiskā darba kvalitāti un efektivitāti, sniedz 

atgriezenisko informāciju par paveikto . 

• Iestādes pedagogi dalījušies savā labās prakses pieredzē par kompetenču pieejas 

īstenošanu pirmsskolā ar 31 izglītības iestāžu pedagogiem Latvijā.  

 

Turpmākā attīstība:  

• Mērķtiecīgi turpināt uz kompetencēm balstīta mācību satura īstenošanu, pilnveidot 

pedagogu profesionālās kompetences.  

• Turpināt pilnveidot pedagogu prasmes darbā ar E – klasi. 

• Turpināt īstenot jēgpilnu mācību saturu,  skolotāja lomas maiņu, vadoties pēc principa 

“mazāk ir vairāk”, pilnveidot “rīta apļa “ saturu, tā īstenošanas veidus, metodes utt.  

• Motivēt pedagogus izstrādāt diferencētus didaktiskos un interaktīvos mācību materiālus, 

atbilstoši izziņas tematam, bērnu interesēm un vajadzībām.  Izmantot interaktīvās 

metodes IT mūsdienīga un inovatīva mācību procesa veidošanā, izglītojamo mācīšanās 

pieredzes attīstībai.  

• Mācību saturu turpināt apgūt gan telpās, gan ārpus telpām, meklējot dažādas 

organizācijas formas un metodes. 

• Pilnveidot pedagogu sadarbību labās prakses pieredzes popularizēšanā, mācību satura 

plānošanā, problēmsituāciju risināšanā, pasākumu plānošanā un organizēšanā utt.   

• Vadībai sekmēt mācīšanas kvalitātes un efektivitātes pilnveidošanu izglītības procesā 

pirmsskolā, turpināt veikt rotaļnodarbību vērošanu un izvērtēšanu, īstenojot kompetenču 

pieeju mācību saturā.  

Vērtējums: labi  
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3.2.2. Mācīšanās kvalitāte  
 

Pedagogi mērķtiecīgi plāno mācību darbu pirmsskolā,  veido izglītojamos  motivāciju 

mācīties, izzināt, pētīt, eksperimentēt, rosina apgūt jaunas zināšanas un prasmes, māca vērtēt savu 

un citu veikumu, strādāt radoši, attīstīt savas spējas un talantus. Pedagogi mērķtiecīgi nodrošina 

apstākļus izglītojamo patstāvīgai darbībai un attīsta izglītojamo prasmi patstāvīgi strādāt 

(noskaidrot, kas jādara, kādi būs darbības soļi, kas vēl nav zināms, meklēt palīdzību).  

Pedagoģiskajā procesā  izmanto izglītības iestādē pieejamos resursus – metodiskajā 

kabinetā pieejamos metodiskos un interaktīvos materiālus, sagatavojot prezentācijas par dažādiem 

tematiem,  interaktīvo tāfeli, datorus, projektorus, gaismas galdu, multisensoro  telpu, sporta zāli, 

āra attīstošo vidi. 2018./2019. m. g. izglītojamie tika  nodrošināti ar iespēju apgūt slēpošanas 

prasmes, izmantojot iestādes inventāru – slēpes. Pedagogi atbilstoši izziņas tematiem, 

sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomās, izstrādā daudzfunkcionālus didaktiskos materiālus. 

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

Mācības tiek plānotas vismaz viena mēneša garumā par aktuālu tematu, ņemot vērā svētkus, 

gadskārtu ieražas un tradīcijas saistībā ar notikumiem apkārtējā vidē un pasaulē, izvēloties 

prasmes, kuras tiks attīstītas. Mācību procesā aktīvi iesaistās mūzikas pedagogi, logopēdi kopīgi 

plānojot un vadot nodarbības atbilstoši tēmai.   

Mācīšanās process ir orientēts uz panākumiem un pozitīvas attieksmes veidošanu. Izglītības 

iestāde savā darbā akcentē sasniedzamo rezultātu definēšanu un atgriezeniskās saites realizāciju 

mācību procesā.  Izglītojamiem tiek sniegta atgriezeniskā saite, sniegta iespēja pašam analizēt 

savus individuālos sasniegumus, kas ved  pie sasniedzamā rezultāta un liek bērnam attīstīties tālāk.   

Liela uzmanība tiek veltīta izglītojamo mācīšanās un sadarbības prasmju attīstīšanai, organizējot 

darbu pāros, mazās apakšgrupās, attīstošos centros. Izglītojamajiem ir iespēja izvēlēties kādas 

piedāvātās aktivitātes dienā veiks, kādus resursus un materiālus izmantos, cik ilgu laiku tam veltīs.  

Plānojot un īstenojot mācību saturu cenšamies vadīties  pēc principa “mazāk ir vairāk”. Bērni 

netiek steidzināti, viņiem tiek piedāvāti, atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem, jēgpilni, 

diferencēti uzdevumi, tādējādi veidojot bērnos dziļāku izpratni par katru tematu, pedagoga 

piedāvātajiem attīstošiem materiāliem, mācību vielu utt. 

Mācību satura plānojumā bērniem  tiek izvirzīti sasniedzamie rezultāti mācību jomās, 

caurviju prasmju attīstīšanā un vērtībās/tikumos. Pedagogi ir atvērti bērnu iniciatīvai un 

ierosinājumiem mācību satura tematikas izvēlē un plānošanā. Mācību procesā tiek  plānotas un 

īstenotas dažādas izzinošās tēmas, piemēram “Latvijas meža dzīvnieki”, “Kukaiņi”, “Ceļojam pa 

pasauli”, “Kukaiņu pasaule”, “Kosmoss”, “Profesiju pasaulē”, “Ūdens valstība”, “Dinozauri” utt.  

Izglītojamie ir iepazīstināti un saprot pedagoģiskajā procesā izvirzītās prasības.  Pedagogi 
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mērķtiecīgi iesaista izglītojamos tēmas izvēlē, uzklausot audzēkņu vēlmes, intereses un vajadzības 

(“domu kartes”, “runājošās sienas”). 

Organizētās rotaļnodarbības pārsvarā tiek plānotas un organizētas  apakšgrupās, centriņos, 

pāros, āra vidē, tādējādi sekmējot patstāvīgu, uz pētniecisko un izziņas darbību vērstu darbošanos, 

konstruktīvās un loģiskās domāšanas attīstīšanu. Brīvdabas rotaļnodarbības, mācību pastaigas, 

ekskursijas  tiek plānotas un organizētas iestādes teritorijā, dendroloģiskajā parkā, Talsu pilskalnā 

un Sauleskalnā, iestādei tuvākajā apkārtnē, vecāku darba vietās u.c.  Fiziskās izglītības un veselības 

rotaļnodarbības 1, 5 – 3 g. v. izglītojamos grupās tiek organizētas grupu telpās, bet pārējās grupās 

sporta zālē vai iestādes teritorijā, Talsu sporta hallē, Talsu 2. vidusskolas stadionā.  Ziemas laikā  

( piemērotos laika apstākļos) slēpošana sporta nodarbību ietvaros tiek organizētas Talsu 2. 

vidusskolas multifunkcionālajā trasē. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, grūtībām noturēt 

uzmanību un koncentrēties, uzvedības problēmām. Pedagoģiskajā procesā tiek izmantotas 

pedagogu izstrādātas un vecāku padomes apstiprinātas pozitīvās disciplinēšanas metodes. 

Regulāri tiek  apzināti un sniegti nepieciešamie atbalsta pasākumi pēc īpaši izstrādāta rīcības plāna 

problēmsituāciju risināšanai. Izglītības iestādē ar bērniem, kuriem tas ir nepieciešams, strādā 

logopēdi un fizioterapeite.  

Iestādē tiek veikta izglītojamo individuālo sasniegumu izvērtēšana un dokumentēšana. 

Pedagogi dokumentē bērnu ikdienas bērnu mācību  sasniegumus. Starpvērtēšana un tā 

dokumentēšana notiek katra mēneša vai tematiskā bloka noslēgumā. Sākot ar 2019./2020. mācību 

gada 2. pusgadu bērnu mācību sasniegumu vērtēšana tiek  veikta platformā E – klase.  Par 

izglītojamo mācību sasniegumiem, grūtībām tiek individuāli informēti vecāki. Divas reizes mācību 

gadā vecāki tiek aicināti uz individuālajām pārrunām. Katra izglītojamā mācību sasniegumu 

rezultāti tiek apkopoti, analizēti un izmantoti katras grupas pedagoģiskā procesa pilnveidei.  

Pēcpusdienas cēlienā divas reizes nedēļā notiek deju un  ansambļa nodarbības. Pedagogi 

sekmē izglītojamo dalību dažādos pasākumos, turnīros, konkursos  izglītības iestādē un ārpus tās, 

tādējādi ceļot viņu pašapziņu, pašvērtējumu, stimulējot pašattīstību.  

Iestādē ir izveidota informācijas apmaiņas sistēma starp pedagogiem, izglītojamiem un 

vecākiem. No 2019./2020. mācību gada 2. pusgada kā obligātais saziņas līdzeklis starp pirmsskolu 

un izglītojamo vecākiem ir  E – klase. Izglītojamo  apmeklējumu uzskaite tiek veikta grupas 

žurnālā. Kavētās dienas tiek uzskaitītas un izvērtētas. Ja bērns pirmsskolas izglītības iestādi kavējis 

ilgstoši bez attaisnojoša iemesla, tiek apzināti vecāki. Nepieciešamības gadījumā informēta Talsu 

novada Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas darba jautājumos, galvenā speciāliste bērnu 
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tiesību jautājumos un sociālais dienests un bāriņtiesa kuri veic nepieciešamos pasākumus, 

izvērtējot katru konkrēto gadījumu.  

 

 

Stiprās puses:  

 Pirmsskolas izglītības iestādē strādā pedagogi, kuri spēj pielāgoties izglītojamo 

interesēm un vajadzībām, nodrošināt mācību procesu atbilstoši bērnu individuālajām 

spējām utt.   

 Izglītojamie un vecāki  tiek iesaistīti mācību satura plānošanā,  tēmu izvēlē, pasākumu 

organizēšanā.  

 Mācību procesā aktīvi iesaistās mūzikas pedagogi, logopēdi, kopīgi plānojot un 

vadot rotaļnodarbības.  

 Mācību procesa dažādošanai  tiek izstrādāti un ikdienas darbā izmantoti didaktiskie 

mācību materiāli, digitālie  mācību materiāli utt.  

 Iestādes pedagogi dalās pieredzē kompetencēs un bērna pieredzē balstītu mācību 

satura popularizēšanā ar kolēģiem Latvijā. Iestādē ir apkopoti labās prakses  - 

organizēto rotaļnodarbību konspekti un pasākumu scenāriji, notiek to izvērtēšana. 

 Pedagoģiskajā procesā tiek izmantotas pedagogu izstrādātas un vecāku padomes 

apstiprinātas pozitīvās disciplinēšanas metodes. 

 Pedagogi veic sava darba pašvērtējumu un mācību gada galveno uzdevumu izpildes 

izvērtēšanu.  

 Izglītības iestādē izvērtē pedagoģiskā darba kvalitāti, sniedz atgriezenisko 

informāciju par paveikto.   

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt uz kompetencēm  balstīta mācību satura īstenošanu, sekmējot izglītojamo 

pašvērtēšanas, pētniecisko prasmju attīstīšanu, organizējot rotaļnodarbības āra vidē, 

pastaigās un ekskursijās. 

 Pedagogiem  mācīšanās procesā piedāvāt daudzveidīgus uzdevumus un atbalstošus 

mācību līdzekļus – spēles, konstruēšanas materiālus, rotaļlietas, attēlus, kas ļauj bērnam 

vingrināties, kļūdīties un modelēt savu darbību, nesteidzinot pabeigt iesākto un katram 

pašam paplašināt savu pieredzi. 

 Turpināt labās pieredzes prakses popularizēšanu citām pirmsskolas izglītības iestādēm 

novadā un ārpus tā. 

 Pedagogu un atbalsta personāla sadarbības pilnveidošana,  individuālās, diferencētās 

pieejas un atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītojamiem  ar mācīšanās grūtībām, 

grūtībām noturēt uzmanību un koncentrēties, uzvedības problēmām utt.   

 Rast iespēju piesaistīt sociālo pedagogu vai psihologu, lai nepieciešamības gadījumā 

sniegtu psiholoģisko, sociālpedagoģisko atbalstu  bērna mācīšanās, saskarsmes un 

uzvedības korekcijai un uzlabošanai. 
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 Turpināt informēt un izglītot vecākus par  kompetencēs balstīta mācību satura 

īstenošanu, bērna individuālajiem mācību sasniegumiem un nepieciešamajiem 

pasākumiem bērna mācību kvalitātes, caurviju prasmju un vērtību/tikumu attīstīšanai. 

Vērtējums:  labi  

  

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  
  

Vērtēšana ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa, kas bērnam un pedagogam nodrošina 

efektīvu atgriezenisko saiti, kuras mērķis ir uzlabot mācīšanos un mācīšanu, rosina bērnu veikt 

pašvērtējumu. Vērtēšana ir atbalsta sniegšana un atbilstoša izaicinājuma piemērošana bērna spējām 

un interesēm. Pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” pedagogu  galvenais uzdevums ir 

mācīšanas, mācīšanās un audzināšanas procesu organizēt interesantu, jēgpilnu, atbilstošu bērnu 

spējām, vajadzībām un interesēm. Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo zināšanu un prasmju 

un attieksmju vērtēšana tiek veikta saskaņā ar Skola2030 rekomendācijām, pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām, kuras nosaka pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus.  

Vērtēšana notiek mācību procesā visas dienas garumā vērojot, jautājot, klausoties, 

analizējot bērnu darbus, lai izzinātu, kā bērni visefektīvāk mācās, un, lai uzlabotu mācīšanās 

procesu un bērnu individuālos sasniegumus, palīdzot bērnam ieraudzīt izaugsmes (attīstības) 

procesu sevī. Bērna darbības, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, vadoties pēc 

izvirzītā mērķa un sasniedzamajiem rezultātiem, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un 

sasniegumos.   

2019./2020. māc. g. tika izstrādāti  iekšējie noteikumi “Bērnu sasniegumu vērtēšanas kārtība”, 

kas nosaka bērnu  mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību Talsu PII “Sprīdītis”. Bērnu mācību 

sniegumi attiecībā pret sasniedzamajiem rezultātiem tiek izvērtēti šādos apguves līmeņos: 

1) sācis apgūt – bērns ir uzsācis sasniedzamā rezultāta apguvi, bet viņam ir nepieciešams 

atbalsts un regulāri skolotāja apstiprinājumi uzdevuma izpildei;  

2) turpina apgūt – bērns plānoto sasniedzamo rezultātu ir apguvis daļēji, un tas nav 

noturīgs, dažkārt vēl nepieciešami atbalsta materiāli vai skolotāja pamudinājums;  

3) apguvis – bērns plānoto sasniedzamo rezultātu ir apguvis pilnībā, un tas ir noturīgs, 

spēj to lietot patstāvīgi pazīstamās un nepazīstamās situācijās;  

4) apguvis padziļināti – bērns plānoto sasniedzamo rezultātu ir apguvis pilnībā, un tas ir 

noturīgs, spēj to lietot patstāvīgi daudzveidīgās situācijās un pamatot pielietoto 

stratēģiju izvēli. 



 

37  

  

             Bērnu individuālās attīstības dokumentēšana tiek veikta skolotāju dienasgrāmatās tematiskā 

bloka vai mēneša noslēgumā, bet sākot ar 2019./2020. m. g. 2. pusgadu E- klasē.   Izvērtējot katra 

bērna individuālos sasniegumus mācību jomās, caurviju prasmju apguvē, vērtībās/ tikumos. Vērtējot 

izglītojamo prasmes, pedagogi nosaka ne tikai bērnu sasniegumu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, 

bet arī individuālo attīstības dinamiku. Izvērtējot sasniegumus var spriest par izglītojamā attīstību 

kopumā, izvirzīt uzdevumus turpmākai darbībai,  vajadzības gadījumā sniedzot individuālu 

palīdzību, vai piesaistot pedagoģiskā atbalsta personālu. Ar individuālās attīstības novērtējuma 

rezultātiem vecāki tiek iepazīstināti divas reizes mācību gadā. Vecāki tiek aicināti uz individuālajām 

pārrunām ar pedagogiem, katru reizi parakstoties par iepazīšanos ar bērna individuālās attīstības 

novērtējuma rezultātiem.  Pedagogs kopā ar bērna vecākiem vienojas kādas prasmes, iemaņas un 

attieksmes bērnam būtu jāattīsta un jāpilnveido. Tādā veidā tiek sekmēta sadarbība ar ģimeni, 

sekmēta vecāku atbildība bērna audzināšanā un attīstībā.   

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izvērtē, lai izmantotu mācīšanas un 

mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai. Mācību gada 1. pusgada noslēgumā un 

mācību gada noslēguma pedagoģiskajā sēdē pedagogi dalās pieredzē par izglītojamo 

sasniegumiem mācību gada laikā.    

Izglītojamo vecāki pārzina vērtēšanas kārtību un tiek informēti par izmaiņām noteikumos, 

kas attiecas uz pirmsskolas izglītības iestādes darbības procesu un izglītojamiem. Izglītojamo 

individuālās attīstības novērtējumu  dokumentēšanu pārrauga un kontrolē vadītāja, vadītājas  

vietniece izglītības jomā.   

6 – 7 g. v. izglītojamo grupās, pirmsskolas izglītības pakāpes noslēgumā, pedagogi veic 

pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu E – klasē sadaļā “Sekmju izraksti”,  kurā izvērtē 

bērna apgūtās zināšanas, prasmes un attieksmes.  

 

Stiprās puses:  

• Pamatojoties uz  MK 21.11.2018. noteikumiem  Nr. 716 “Noteikumi par valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” 

prasībām, izglītības iestādē izstrādāti iekšējie noteikumi “Bērnu sasniegumu vērtēšanas 

kārtība”. 

• Nepieciešamības gadījumā pedagogi tiek konsultēti par vērtēšanas kārtības 

izmantošanu ikdienas sasniegumu vērtēšanai un dokumentēšanai mēneša vai tematiskā 

bloka noslēgumā.  

• 2. pusgadā “Bērnu sasniegumu vērtēšana” tiek dokumentēta E – klasē.  

• Izglītojamo vecāki ir informēti par izglītības iestādē pastāvošo mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtību.  
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• Izglītojamo individuālo mācību sasniegumu dinamikas izpētes rezultāti tiek izmantoti 

tālākā izglītības procesa plānošanā.   

Turpmākā attīstība:  

• Pārskatīt, ja nepieciešams, tad atkoriģēt izglītības iestādē izstrādātos iekšējos 

noteikumus “Bērnu sasniegumu vērtēšanas kārtība”. 

• Pilnveidot mācību darba plānošanu, bērnu sasniegumu vērtēšanu, vecāku informēšanu 

platformā E – klase.  

• Pilnveidot pirmsskolas izglītības iestādes sadarbību ar vecākiem, turpināt  informēt 

vecākus par bērna individuālās attīstības dinamiku un nepieciešamo palīdzību utt.  

• Vadībai turpināt veikt izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības uzraudzību 

un identificēt trūkumus šajā procesā.   

Vērtējums: ļoti  labi  

  

  

3.3. Izglītojamo sasniegumi  
  

3.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā  
  

 Pirmsskolas pedagoģiskajā procesā izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti organizētajās un 

bērna brīvajās rotaļnodarbībās un pasākumos.  Galvenais bērnu darbības veids pirmsskolā ir rotaļa. 

Izglītojamo attīstības un ikdienas mācību rezultātu uzlabošanai tiek lietota pozitīva atgriezeniskā 

saite, kas ved uz sasniedzamo rezultātu, motivējošas uzslavas, pamudinājumi utt.  

Ikdienā katra izglītojamā  jēgpilnas, izzinošas un pozitīvas darbības tiek atbalstītas,  

tādējādi sekmējot viņā pašattīstību, iedrošinot turpmākai izzinošai darbībai. Izglītības iestādē  ir 

noteikta kārtība  mācību sasniegumu vērtēšanā, analīzē un uzskaitē. 2019./2020. m. g. 1. pusgadā 

sasniegumu izvērtēšanā tika ņemti vērā Skola2030 ieteikumi, bet 2. pusgadā vērtēšana notika E – 

klasē. Lai pilnveidotu mācību procesu un uzlabotu motivāciju mācīties, izglītojamo mācību 

sasniegumi tiek analizēti sadarbībā ar vadību, pedagogiem un atbalsta personālu, kuri strādā ar 

izglītojamo, individuālajās sarunās ar vecākiem, metodiskajās sanāksmēs, pedagoģiskās padomes 

sēdēs.   

Mācību procesā vecākiem ir iespēja aplūkot bērnu darbus, kuri izvietoti grupas telpā, 

garderobē un darbu portfolio, pēc vajadzības un nepieciešamības, piedalīties  individuālajās  

pārrunās un izanalizēt bērna  prasmju, spēju un attīstības dinamiku, individuālos sasniegumus.  

Izglītojamiem ar mācīšanās un uzmanības grūtībām, lēnu darba tempu,  tiek veikts  

individuāls darbs, nepieciešamības gadījumā piesaistot atbalsta personālu.    
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Turpmākā attīstība:  

• Turpināt pilnveidot darba formas izglītojamo  motivēšanai ikdienā, ņemot vērā katra 

intereses, prasmes, attīstības līmeni, sniegt atgriezenisko saiti, kas ved pie sasniedzamā 

rezultāta.   

• Sekmēt un attīstīt izglītojamo prasmes sava darba plānošanā, īstenošanā un pašvērtēšanā.   

• Pilnveidot atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītojamiem  ar mācīšanās grūtībām un 

uzvedības un uzmanības traucējumiem.  Atbalsta pasākumos iesaistīt arī bērnu vecākus.  

• Rast iespēju organizēt tālākizglītības kursus vai seminārus pedagogiem darbā ar bērniem, 

kuriem ir uzvedības un uzmanības problēmas.  

  

  

3.4. Atbalsts izglītojamajiem  
  

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  
  

Izglītības iestādē veido labvēlīgu un drošu vidi izglītojamiem, sekmē savstarpēju 

uzticēšanos un cieņu, vēlmi palīdzēt un savstarpēji atbalstīt mācīšanās procesā un personiskajās 

grūtībās, atbilstoši katra bērna vajadzībām. Pedagogi un atbalsta personāls sniedz pedagoģisko 

palīdzību un koordinē psiholoģisko un sociālo atbalstu, iesaistot bērna vecākus, pedagogus, 

speciālistus un citus izglītības iestādes darbiniekus. Nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar 

institūcijām ārpus izglītības iestādes - bāriņtiesu, sociālajiem darbiniekiem, pašvaldības un Valsts 

policiju, ģimenes ārstiem.   

Grupās  tiek apzināti izglītojamie no daudzbērnu un sociālā riska ģimenēm, sadarbībā ar 

Talsu  novada pašvaldību un  sociālo dienestu tiek veikti nepieciešamie  atbalsta pasākumi.   

Talsu novada Izglītības pārvalde, nepieciešamības gadījumā, nodrošina psihologa 

pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem. Psihologs veic 

izglītojamā izpēti, sniedz konsultācijas un rekomendācijas pedagogiem un vecākiem, informē 

vecākus par vērošanas  rezultātiem, vienojas par tālākām darbībām, rīcību dažādās pedagoģiskajās 

situācijās.  Sniegtais atbalsts vērsts uz sadarbību. Lielākā problēma – 1 psihologs uz visām Talsu 

novada pirmsskolas izglītības iestādēm, kā rezultātā, ne visi atbalsta pasākuma posmi var noritēt 

operatīvi. 

Izglītības iestādē ir izstrādāti noteikumi, kuri paredz kārtību, kas nosaka izglītojamo 

drošību izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos.  

Iestādē ir izstrādāts plāns “Pozitīvās disciplinēšanas metodes, uzvedības noteikumu 

ievērošanai un problēmsituāciju risināšanai darbā ar bērniem Talsu PII “Sprīdītis”. Iestādes 

pedagogi un vadība  sniedz izglītojamiem emocionālu un psiholoģisku atbalstu problēmsituācijās. 

Vadība, pedagogi un atbalsta personāls  savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, sociālās 
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un psiholoģiskās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu, sniedz ieteikumus par atbilstošu 

pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzību  izglītojamiem ar uzvedības problēmām un 

mācīšanās grūtībām.   

Grupu pirmsskolas skolotājas regulāri veic individuālās pārrunas un vērojumus ar 

izglītojamiem, veic to dokumentēšanu pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā un E – klasē, 

aprakstot problēmsituāciju, izglītojamo rīcību, veiktos profilaktiskos  pasākumus ( konsultācijas 

ar atbalsta personālu un vecākiem, u.c.).   

Iestādes personāls ir apguvis zināšanas bērnu tiesību jomā, zina kā rīkoties, ja novēro 

jebkādu vardarbības pazīmi izglītojamā uzvedībā vai ievēro, ka bērns ir cietis no vardarbības. 

Iestādei ir konstruktīva sadarbība ar Talsu novada domes sociālo dienestu un bāriņtiesu.   

Izglītības iestādē īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītojamo veselības aprūpei. 

Izglītojamiem tiek nodrošināta atbilstošas fiziskās  aktivitātes rotaļnodarbībās, veselības un 

fiziskās attīstības rotaļnodarbībās, ekskursijās,  pastaigās. Iestādē  ir pieejama medicīnas māsa, 

virtuves pārzinis, logopēdi un fizioterapeits, kas sniedz atbalstu izglītojamiem, sniedz 

konsultācijas pedagogiem un vecākiem. Iestādē ir iekārtots medicīnas māsas kabinets. Medicīnas 

māsa  pārrauga iestādes personāla medicīniskos dokumentus un atbilstoši higiēnas normām, 

izstrādā telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plānu, nodrošina sanitāri higiēnisko normu ievērošanu. 

Iestādē ir tīrība un kārtība, izglītojamie regulāri nodrošināti ar personīgās higiēnas ievērošanai 

nepieciešamajiem līdzekļiem un materiāliem. Medmāsa regulāri apkopo informāciju par 

izglītojamo  veselības stāvokli, par atsevišķu bērnu  individuālajām vajadzībām. Par hroniskiem 

veselības traucējumiem  tiek informēti  pedagogi, kuri strādā ar šiem bērniem.  

Izglītības iestāde  piedāvā izglītojamiem ēdināšanas pakalpojumus. Ēdināšanas 

pakalpojumi tiek nodrošināti iestādes virtuves blokā. Izglītojamiem ir nodrošināta sabalansēta un 

veselīga pārtikas lietošana. Pēc ģimenes ārsta vai speciālista norādījuma bērniem tiek nodrošināta 

speciālā  ēdienkarte. Kopš 2018./2019. m. g. septembra iestādē ir virtuves pārzinis - pārtikas 

tehnologs, kas atbild par ēdināšanas jautājumiem, veic ēdināšanas kvalitātes monitoringu. Iestāde 

piedalās  programmā “Piens un augļi skolai”. Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu no zemnieku 

saimniecības sezonas laikā  trīs reizes nedēļā tiek piegādāti āboli. Katrā grupā pieejams “Venden” 

dzeramais ūdens.  Medicīnas māsa un virtuves pārzinis iesaistās arī izglītojamo izglītošanā, 

iepazīstinot ar veselīga uztura principiem. Nepieciešamības gadījumā veic individuālas pārrunas ar 

grupas personālu un vecākiem.  

Iestādē  ir noteikta kārtība, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā, personāls 

ir informēts un apmācīts, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā. Grupās ir pieejamas 

medicīniskās aptieciņas. Pedagogi veikuši apmācības  pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā. 
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Medicīnas māsa nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību vai ātrās medicīniskās palīdzības 

izsaukumu. Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumā  tiek informēti izglītojamā 

vecāki.   

Logopēdi veic izglītojamo runas un rakstu valodas profilaksi un korekciju saskaņā ar 

mācību plānu individuālajās un grupu nodarbībās. Sniedz profesionālu atbalstu vecākiem bērnu 

runas un valodas korekcijas sekmēšanai ģimenē. Logopēds apguvis inovatīvas zināšanas 

profesionālā darba pilnveidei – Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi, SymWriter 

programma valodas apguvei. Apgūtās zināšanas pielieto savā profesionālā darbībā.  

Pēc ģimenes ārsta vai speciālista atzinuma izglītojamie var saņemt arī kvalificētu 

fizioterapeita palīdzību. Fizioterapijas nodarbībās bērniem ir iespēja nostiprināt un uzlabot 

veselību. Fizioterapeite sastāda katram bērnam atbilstošu fizioterapeitisko pasākumu plānu. 

Nodarbības notiek individuāli vai nelielās apakšgrupās, izmantojot dažādas metodes:  

• ārstniecisko vingrošanu – stājas/ gaitas korekcijai, mugurkaula un pēdu  velvju 

nostiprināšanai, līdzsvara un koordinācijas uzlabošanai utt.;  

• ārstniecisko masāžu;   

• bronhu drenāžu – atveseļošanās periodā pēc bronhītiem un pneimonijām.  

Fizioterapeite sadarbojas ar iestādes pedagogiem un veic izglītojošos atbalsta pasākumus 

vecākiem par patstāvīgi veicamajiem uzdevumiem mājās. Iestādes fizioterapeite 2017./2018. m. 

g. katru mēnesi sagatavoja  elektronisko labo padomu žurnāliņu vecākiem “Esi vesels, Sprīdīt!”. 

Vecāki tiek iepazīstināti ar bērna veselību un drošību saistītiem tematiem. Ar žurnāliem var 

iepazīties iestādes tīmekļa vietnē.   

Liela vērība tiek pievērsta izglītojamo  adaptācijai iestādē.  Vecākiem tiek piedāvāta iespēja 

iepazīties mācību iestādes vidi, iekšējiem normatīviem dokumentiem un prasībām,  pedagoģisko 

un  atbalsta personālu, uzdot sev interesējošus jautājumus, pirms bērns sācis apmeklēt iestādi.       

 Stiprās puses:  

• Atbalsta personāla ( logopēdi, fizioterapeits, medicīnas māsa) pieejamība 

nepieciešamības gadījumā.    

• Pedagogu kompetenču robežās, izglītojamiem  ar mācīšanās grūtībām, grūtībām noturēt 

uzmanību un koncentrēties, uzvedības traucējumiem  tiek nodrošināta diferencēta 

pieeja un individuāls atbalsts.  

• Izglītojamiem ir iespējas attīstīt savas spējas un talantus deju nodarbībās, ansamblī. 

• Sekmēta izglītojamo atbildība par veselību, drošību,  popularizēts veselīgs dzīvesveids, 

mācību procesā iekļautas  tēmas par veselību, drošību, karjeras izglītību.   

• Izglītības iestādē apstiprināta  sociālā pedagoga amata vieta ( sadarbība ar novada 

pašvaldību).   
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Turpmākā attīstība:  

• Turpināt izglītojamiem  nodrošināt diferencētu pieeju un individuālu atbalstu. Sekmēt 

izglītojamo līdzatbildību, iesaistot viņus grupas un izglītības iestādes pasākumos, to 

plānošanā un norisē.   

• Aktualizēt pirmsskolas izglītības iestādes  iekšējās kārtības noteikumu un drošības 

noteikumu ievērošanu.  

• Turpināt pilnveidot pedagogu, atbalsta personāla un vecāku sadarbību, izglītojamo 

spēju un vajadzību izpētē un nodrošināšanā, palīdzot izglītojamiem, kuriem radušās 

problēmas mācībās, uzvedībā vai savstarpējā saskarsmē.    

• Atbalstīt interešu izglītības deju un ansambļa nodarbības. 

• Turpināt dalību  programmā “Piens un augļi skolai”.  

Vērtējums:  ļoti labi  

  

  

  

3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)   
  

Izglītības iestāde rūpējas par izglītojamo drošību iestādes telpās un tās teritorijā. Izglītības 

iestādē ir izstrādāti noteikumi, kuri paredz kārtību, kas nosaka izglītojamo drošību. Noteikumi 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.   

Izglītojamo un darbinieku drošības garantēšanai iestādē ir ierīkota ugunsdzēsība 

signalizācija un apsardzes signalizācijas sistēma. Par  darba aizsardzības un ugunsdrošības 

noteikumu izpildi atbild Talsu novada pašvaldības Darba aizsardzības nodaļas speciālisti, kuri veic 

darba aizsardzības un  ugunsdrošības īstenošanu un  uzraudzību objektā.   

Lai nodrošinātu izglītojamo drošību, ir noteikta kārtība, kādā iestādes telpās uzturas 

nepiederošas personas.  Iestādes teritorijā ir uzstādītas video novērošanas kameras, kas palīdz 

kontrolēt personu drošību, mantas aizsardzību, prettiesisku nodarījumu prevensiju mācību iestādes 

teritorijā  un pie tās ieejām. Ieejas durvis ir aprīkotas ar kodu atslēgām. Personāls uzrauga, lai 

iestādē un tās teritorijā neatrastos nepiederošas personas. 2019.gada vasarā ir nomainīti ieejas vārti 

no Valsts policijas puses, vārtiem ir kodu atslēga un automātiskā vērtne. Vārtiem no Talsu 2. 

vidusskolas puses uzstādīta kodu atslēga. 2020. gada sākumā Akmeņu ielā uzstādīta ceļa zīme 

“Dzīvojamā zona”.  

Iestādē ir izstrādātas drošības instrukcijas izglītojamiem. Grupu pedagogi iepazīstina 

izglītojamos ar drošības noteikumiem, informē par ugunsdrošību un elektrodrošību, iepazīstina ar 

informāciju par rīcību ekstremālās un nestandarta situācijās, ceļu satiksmes drošību, drošību uz 

ledus un uz ūdens utt. Pēc iepazīstināšanas ar drošības un kārtības noteikumiem, pedagogi to 

dokumentē žurnālā. Iestādes telpās ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros norādīti evakuācijas ceļi un 
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evakuācijas kārtība. Likumā noteiktajā kārtībā iestādē tiek organizētas darbinieku apmācības  

ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā. Katru mācību gadu iestādē notiek evakuācijas praktiskās 

mācības kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā, kurās piedalās darbinieki un izglītojamie. Mācībās tiek 

pārbaudīta iestādes darbinieku  rīcība, pēc tam notiek risku, apdraudējumu un rīcības izvērtēšana.   

Drošības jautājumi, kas saistīti ar dažādu noteikumu ievērošanu rotaļnodarbību laikā 

(griešana ar šķērēm, darbs ar adatu, noteikumu ievērošanas veselības un fizisko aktivitāšu 

rotaļnodarbībās utt.) tiek pārrunāti pirms darba vai aktivitātes uzsākšanas, dokumentēti 

pirmsskolas izglītības vai sporta skolotāja dienasgrāmatā.   

Pedagoģiskajā procesā tiek iekļautas tēmas par drošības noteikumiem, to  ievērošanas 

nepieciešamību un sekām, veselīgu dzīvesveidu un uzturu. Metodiskajā kabinetā pedagogiem ir 

pieejami materiāli par drošību attiecībās,   ugunsdrošību, elektrodrošību, drošību uz ūdens un 

ledus, veselīgu dzīvesveidu un paradumiem utt.   

2017./2018. m. g. pirmsskolas pedagogi  piedalījušies nodibinājuma “Dardedze” 

apmācībās, apguvuši Džimbas 9 soļu programmu. 2017./2018. un 2018./2019. m. g. izglītojamiem 

no 4. g. v. tika organizētas “Džimbas drošības skoliņas” nodarbības.  

Iestādei  ir veiksmīga sadarbība ar Valsts un pašvaldības policiju, VUGD Talsu daļu, SIA 

“Pediatriskais doktorāts”. Organizētas informatīvi izglītojošas nodarbības kopā ar Valsts policijas 

tēliem Runci Rūdi. Sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru iesaistījāmies sabiedrības 

informēšanas kampaņā “Bērnam droši”, Bērni tika  iepazīstināti un informēti par personīgo 

higiēnu, drošības noteikumu ievērošanu, traumu gūšanas riskiem un iespējām sevi  pasargāt.   

Katrā grupā ir  žurnāls, kurā vecāki vai personas, kuras atved vai izņem bērnu no  iestādes,  

veic ierakstu par izglītojamo ierašanās laiku iestādē un aiziešanu.   

Ar drošības noteikumu prasībām ir iepazīstināti pedagogi, tehniskie darbinieki un vecāki. 

Visiem ir pieejama informācija, kā sazināties ar palīdzības dienestiem.   

 

  

Stiprās puses:  

• Iestādē  ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka izglītojamo uzvedības normu un 

drošības noteikumu ievērošanu.   

• Izglītojamie un personāls ir informēti par pirmās palīdzības sniegšanu un zina, kā 

rīkoties negadījumu, traumu, saslimšanas gadījumos.  

• Pedagoģiskajā procesā tiek iekļautas tēmas par drošības noteikumu ievērošanu, veselīgu 

dzīvesveidu, veselīgu uzturu, drošību, karjeras izglītību.  

• Iestādei  ir veiksmīga sadarbība ar dažādām institūcijām.  

Turpmākā attīstība:  
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• Sekmēt izglītojamo atbildību par savu drošību un veselību, uzvedības un drošības 

noteikumu ievērošanu ikdienā.  

• Turpināt mācību procesā iekļaut tēmas par veselību, drošību, karjeras izglītību, 

popularizēt veselīgu dzīvesveidu.  

• Aktualizēt izglītojamo zināšanas par personisko drošību un rīcību ārkārtas situācijās, 

izpratni par atbildīgu attieksmi, rīcībspēju un cilvēkdrošību.   

Vērtējums: labi  

 

 3.4.3. Atbalsts personības veidošanā  
  

Talsu PII “Sprīdītis” pedagoģiskais procesā plāno un organizē daudzveidīgus pasākumus 

izglītojamo pilsoniskajā, patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā, sevis un pasaules izzināšanā, 

drošībā un veselībā, karjeras izglītībā utt.   

Lai sistematizētu iestādes darbu, grupu skolotāji plāno rotaļnodarbību norisi un pasākumus 

saistībā ar iestādes pasākumu plānu, paredzot izziņas tematus, kas atbilst izglītojamo vecumam, 

interesēm, audzināšanas programmai un pirmsskolas izglītības vadlīnijām.  

Izglītojamie iesaistījušies grupas noteikumu izstrādē. Grupu telpās izvietotas 

piktogrammas par noteikumu ievērošanas nepieciešamību, emociju stūrīši, bērnu darbu sienas. 

Katram bērnam grupās iekārtots portfolio/ darbu mape, kurā uzglabā bērna veidotos darbus.  

Grupu pirmsskolas skolotājas veic audzināšanas darbu, sadarbojoties ar mūzikas un sporta 

skolotājām, atbalsta personālu un vecākiem.  

Talsu PII “Sprīdītis” ir izstrādāta audzināšanas darba programma un  audzināšanas darba 

plāns. Audzināšanas plāns tiek veidots vadoties pēc aktualitātēm sabiedrībā un saiknes ar reālo dzīvi. 

Tā realizēšana notiek integrēti dažādos dienas momentos. Plānā ir iekļautas tēmas, kas veido 

izglītojamā attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām kultūrām, 

pilsoniskumu un patriotismu, veicina izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām, audzinot 

krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus. Audzināšanas darbs notiek arī 

sadarbībā ar izglītojamo vecākiem. Vecāki tiek iesaistīti mācību procesā - dažādu mazo projektu 

veidošanā, mācību ekskursiju organizēšanā, radošajās darbnīcās (pēc grupu pedagogu iniciatīvas).  

Talsu PII “Sprīdītis” audzināšanas darbs ir mērķtiecīgs process, kurā tiek veidota un attīstīta 

izglītojamā personība, attieksme pret cilvēku, darbu, kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību un valsti. 

Izglītības iestāde plāno un organizē daudzveidīgus pasākumus izglītojamo pilsoniskajā, 

patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā. Pedagoģiskajā procesā tiek sekmēta izglītojamo  

attieksme pret dzīves pamatvērtībām, tai skaitā pret sevi, savu veselību utt.  Lai veicinātu 

patriotismu, stiprinātu piederības sajūtu savai pilsētai,  novadam, valstij, iestādē pārdomāti  plāno 

un noteiktā kārtībā organizē daudzveidīgus integrētos pasākumus. Izglītības iestādes darbinieki 
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regulāri seko līdzi iespējām piedalīties dažādos zīmējumu un radošo darbu konkursos, pilsētā un 

novadā organizētājos pasākumos. 

Kopš 2012. gada iestādes darbinieki un  vecāki kopā ar bērniem dodas Lāčplēša dienas 

lāpu gājienā. 2016./ 2017. mācību gadā pirmo reizi iestādē tika svinēti “Baltā galdauta” svētki, 

tādejādi veicinot nacionālo pašapziņu, piederību un lojalitāti Latvijas valstij.  

2016./2017. m. g. tika  iedibināta jauna tradīcija - pasākumi kopā  ar Talsu Dienas centra 

pensionāriem. 2019./2020. m. g. aizsākām jaunu tradīciju, organizējām Ziemassvētku labdarības 

akciju, kuras laikā sadarbībā ar vecākiem un darbiniekiem sarūpējām dāvaniņas SAC “Stūrīši” 

dienas centra iemītniekiem, tādējādi tiek sekmēta pozitīvas attieksmes veidošanās pret veciem 

un slimiem cilvēkiem, vēlmi darīt labu utt. 2020. gada Lieldienās centra iemītnieki iepriecināja 

mūsu audzēkņus ar pašdarinātām dāvaniņām. 2019. gada oktobra mēnesī pie mums Talsu PII 

“Sprīdītis” norisinājās labo darbu maratons “Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!”. Labo 

darbu maratona devīze bija: “Palīdzēt ir vienkārši un sagādā dubultu prieku – gan tev pašam, gan 

tam, kuram palīdzēts!” Labo darbu maratonā tika iesaistīts viss iestādes kolektīvs. Lielie un 

mazie sprīdīši vēlējās sniegt atbalstu un palīdzīgu roku Talsu dzīvnieku patversmei “Ausma”. Ar 

bērnu vecāku un darbinieku atbalstu tika sarūpēta dzīvnieku barība un dažādas nepieciešamās 

lietas bez mājām palikušajiem četrkājainajiem draugiem. 

Lepojamies ar mūsu audzēknes Noras Nordenas izcilajiem sasniegumiem Latvijas 

Olimpiskās komitejas Olimpiskās dienas zīmējumu konkursā "Latvijas Olimpiskās komandas 

talismans". 2019. gada novembrī Nora nozīmīgajā konkursā ieguva 1.vietu!  

Talantīgie bērni piedalījās Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas 

izglītības iestāžu audzēkņu sadziedāšanās svētkos “Mazputniņš 2019”. ( sk. A. Ignāte/ 

S.Siņkēviča, sk. T. Grīnberga/A. Šņoriņa. Grupas “Zaķēni” un “Lācēni” bērnu dalība 

starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu "Orķestru parādē" Talsu tautas namā ( 2020. g. 

marts). 2020. gada martā iestādē tika organizēts 5 – 7 g.v. izglītojamo dambretes turnīrs un - 

starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu 5 – 7 g. v. audzēkņu dambretes  turnīra 1. kārta.  

Lai popularizētu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu iestāde katru gadu iesaistās Eiropas sporta 

nedēļas,  Olimpiskās dienas norises, kā arī veselības veicināšanas nedēļas “Move Week” 

pasākumos.  2019.2020. m. g. 5 – 7 g.v. izglītojamie piedalījās veselības veicināšanas nodarbībās, 

kuras vadīja E. Blumbaha. 
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Izglītības iestādē veic pasākumu scenāriju apkopošanu, satura un norises izvērtēšanu, 

akcentējot pozitīvo, nepieciešamos uzlabojumus, formulējot ieteikumus tālākam darbam.   

Talsu PII “Sprīdītis” vadība atbalsta un kontrolē pedagoga atbildību par savu darbu, tā 

metodēm, paņēmieniem un rezultātiem. Talsu PII “Sprīdītis” pedagoga darbība atbilst Latvijas 

Republikas Satversmē, valsts izglītības standartos un vadlīnijās, izglītības iestādes darbības mērķī 

un uzdevumos, kā arī īstenotajās izglītības programmās noteiktajam, jo pedagogam ir būtiska loma 

izglītojamo motivēšanā un pozitīvas attieksmes veidošanā.   

Iestādē tiek veidotas tradīcijas, tās tiek pilnveidotas un saglabātas. Pasākumu organizēšanā 

un vadīšanā aktīvi iesaistās iestādes pedagogi un darbinieki.  Sadarbībā ar vecākiem katru mēnesi 

tiek organizēti viesmākslinieku koncertprogrammas, izrādes utt. 

Talsu PII “Sprīdītis “ vadība ir izstrādājusi saistību rakstu, kurā pedagogi apliecinājuši, ka 

savā darbā būs profesionāli neatkarīgi, atbildīgi par informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un 

metožu izvēli un to atbilstību, būs lojāli Latvijas valstij un tās Satversmei, neveiks aģitāciju, 

ievēros politisko un reliģisko neitralitāti, ka ar savu rīcību un pausto viedokli nediskreditēs 

izglītības iestādi un valsti.  

Izglītības iestādē  tiek sniegts atbalsts izglītojamiem, kuriem ir  grūtības mācībās, grūtības 

koncentrēties un noturēt uzmanību, nodrošinot individuālu pieeju, sadarbojoties ar atbalsta 

personālu un vecākiem.  Risinot izglītojamo  uzvedības problēmas, pedagogi veic mērķtiecīgas 

darbības, iesaistot atbalsta personālu un vecākus. Uzmanība tiek pievērsta arī darbam ar 

talantīgajiem bērniem,  sagatavojot diferencētus uzdevumus, gatavojot viņus  konkursiem, radošo 

darbu izstādēm, turnīriem.   

 Izglītojamo radošo spēju un talantu attīstīšanai  tiek piedāvātas pašvaldības finansētas 

nodarbības - tautas dejas un vokālo ansambli. Vecākiem ir pieejama informācija par  

piedāvājumiem.   

Izglītības iestādē ir zāle mūzikas nodarbībām, kā arī sporta zāle, kurā tiek organizēta rīta 

vingrošana un  fiziskās izglītības un veselības rotaļnodarbības. Iestādes  telpas ir sakoptas un 

estētiski noformētas, telpu izmantojums ir racionāls un atbilst izglītības programmas īstenošanai 

un pirmsskolas izglītības iestādes darba specifikai.   
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Stiprās puses:  

• Izstrādāta audzināšanas darba programma un audzināšanas darba plāns 2019./2020. m.g., 

atbilstoši vecuma grupām un pakāpei.    

• Mācību procesa ietvaros organizēti daudzveidīgi  pasākumi, kas sekmē caurviju prasmju, 

tikumu/vērtību attīstīšanu, veicina piederības apziņu pilsētai, valstij.   

• Aktualizēti iekšējās kārtības noteikumi.  

• Sekmēta vecāku līdzatbildība attālinātā mācību procesa īstenošanā COVID – 19 

pandēmijas laikā.  

• Izglītojamiem ir iespēja attīstīt un pilnveidot savas prasmes, zināšanas un talantus, 

piedaloties  pasākumos izglītības iestādē un ārpus tās.   

Turpmākā attīstība:  

• Izstrādāt audzināšanas darba plānu 2020./2021. mācību gadam, ņemot vērā izglītojamo 

attīstības pakāpi.   

• Aktualizēt iestādes  iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.  

• Turpināt mācību procesā iekļaut tēmas par drošību un veselīgu dzīvesveidu, karjeras 

izglītību.   

• Turpināt iesaistīt vecākus  mācību procesa un  daudzveidīgu pasākumu plānošanā, 

organizēšanā un norisē.   

• Sekmēt  izglītojamo  prasmes sava darba plānošanā un pašvērtēšanas prasmju 

attīstīšanā, līdzatbildību par  mācību darba rezultātiem.   

• Sekmēt pedagogu tālākizglītību, apgūstot zināšanas par bērnu disciplinēšanu,  darbu ar 

bērniem, kuriem ir uzvedības un uzmanības traucējumi.  

• Turpināt problēmsituāciju risināšanā par uzvedības noteikumu ievērošanu un bērnu 

disciplinēšanu iesaistīt arī izglītojamo vecākus. 

Vērtējums:  ļoti labi  

  

  

  

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā  
  

Pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” karjeras izglītības saturs tiek integrēts 

pedagoģiskajā  procesā. Karjeras izglītības īstenošanas pasākumi tiek īstenoti grupu 

rotaļnodarbībās un pasākumos, citās aktivitātēs.  Izglītojamie iepazīstas ar savas tautas tradīcijām, 

dažādām profesijām un amatiem, izzina to darba specifiku un pienākumus.  

Iestādes metodiskajā kabinetā pedagogiem pieejami izglītojamo vecumam atbilstoši  

metodiskie  materiāli karjeras izglītības jautājumos.    

Izglītības iestādei ir izveidojusies laba sadarbība profesiju popularizēšanā ar Talsu 2. 

vidusskolu, Talsu novada Sporta skolu,  Mūzikas skolu, Talsu novada muzeju, Bērnu bibliotēku, 

pašvaldības policiju, Valsts policijas Talsu daļu,  VUGD KRB Talsu daļu.   
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2020.  gada 13. februārī  sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta KRB 

Talsu daļu tika organizēts 112 pasākums bērniem.  

Sadarbībā ar vecākiem organizētas mācību ekskursijas  un pastaigas uz vecāku darba vietām, bērni 

iepazinušies ar darba pienākumiem , vidi utt. Mūsu "Lācēnu" grupiņas bērni ciemojās pie Talsu 

2.vidussmolas 9.klases audzēkņiem, lai kopīgi gatavotos svētkiem. Mazajiem sprīdīšiem tā bija 

lieliska iespēja iepazīt blakus esošo skolu un gūt jaunus iespaidus, jo pavisam drīz nāksies 

iejusties skolnieku lomā! 

6 – 7 g.v. izgl. grupas “Lācēni” bērni 2019. gada oktobri ciemojās pie Talsu 2.vidusskolas  

9.klases audzēkņiem, lai kopīgi gatavotos svētkiem. Mazajiem sprīdīšiem tā bija lieliska iespēja 

iepazīt blakus esošo skolu un gūt jaunus iespaidus, jo pavisam drīz nāksies iejusties skolnieku 

lomā! 2020. gada martā kopā ar skolotāju Ligitu devās mācību ekskursijā uz Kandavas 

Lauksaimniecības tehnikumu, lai iepazītos ar tehnikumu un uzzinātu par dažādām profesijām, 

kuras tur var apgūt. 

 

Stiprās puses:  

 Karjeras izglītības saturs tiek integrēts pedagoģiskajā  procesā, vecāki tiek iesaistīti 

karjeras izglītības pasākumu organizēšanā un norisē.   

 Izveidojusies laba sadarbība ar vecākiem un institūcijām karjeras 

izglītībā.   

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt mācību procesā iekļaut tēmas par  karjeras izglītību,  iesaistīt vecākus mācību 

procesā – mācību ekskursijas, mērķpastaigas, radošās darbnīcas utt.  

 Turpināt sadarbību ar institūcijām karjeras izglītībā.  

Vērtējums:  labi  

  

  

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai  
  

Izglītošanās process pirmsskolā notiek visas dienas garumā. Izglītojamo attīstības un 

ikdienas mācību rezultātu uzlabošanai, uzvedības noteikumu ievērošanai,  tiek izmantota 

atgriezeniskā saite, motivējošas uzslavas, pozitīvs novērtējums un pamudinājums.  

Plānojot mācību darbu, pirmsskolas skolotājas pievērš uzmanību katra izglītojamā 

individuālajām spējām, vajadzībām un interesēm. Mācību procesā izglītojamiem tiek piedāvāti 

uzdevumi ar dažādām grūtības pakāpēm. Pedagogi apzina un izvērtē talantīgo bērnu vajadzības, 

piedāvā izglītojamiem diferencētus  uzdevumus ar paaugstinātu mācību grūtības pakāpi, veicina 

un atbalsta  dalību konkursos, turnīros un izstādēs. Individuālais darbs norit dažādos dienas 
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momentos, visas dienas garumā. Pamatā individuālo darbu veic grupas pedagogs, nepieciešamības 

gadījumā, piesaistot grupas pirmsskolas skolotāja palīgu, kā arī sadarbojoties ar atbalsta personālu. 

Pedagogi sadarbībā ar atbalsta personālu sniedz atbalstu izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās 

grūtības, kuriem ir lēns darba temps, grūtības koncentrēties un noturēt uzmanību, vai ilgstoši 

kavējumi, nosakot izglītojamā stiprās un vājās puses, vienojas, kādu palīdzību sniegs, ņem vērā 

izglītojamo vecumposma īpatnības, realizējot diferencētu un  individuālo pieeju, akcentējot 

sasniegumus.   

Iestādē ir veiksmīgi izveidojusies sadarbība starp grupu pedagogiem, mūzikas un sporta 

skolotājiem, atbalsta personālu. Atbalsta personāls iesaistās  izglītojamo  vajadzību izpētē, kā arī 

sniedz atbalstu grupu skolotājiem dažādu problēmu risināšanā. Par novērojumiem pedagogi 

informē vecākus, kopīgi vienojoties par turpmākajām darbībām bērna attīstības veicināšanai.  

Individuālo pārrunu laikā vecākiem tiek sniegti ieteikumi, kā palīdzēt savam bērnam mācīšanās 

procesā.   

Izglītības iestādes atbalsta personāls ir brīvi pieejams pedagogiem un vecākiem. Atbalsta 

personāls tiek nodrošināts ar nepieciešamiem līdzekļiem un resursiem.  Izglītības iestādes vadība 

pārrauga tā darbību.   

Izglītības iestādē ir noteikta kārtība kavējumu uzskaitei un rīcība neattaisnotu kavējumu 

gadījumos.   

  

Stiprās puses:  

• Atbalsta pasākumu pieejamība atbilstoši izglītojamā vajadzībām.   

• Iestādē ir pieejams daudzveidīgs metodisko un didaktisko materiālu klāsts pētnieciski 

izzinošām, radošām, intelektuālām un fiziskajām aktivitātēm.  

• Izstrādāta vadības, pedagogu un atbalsta personāla rīcība izglītojamo atbalsta pasākumu  

nodrošināšanā, problēmsituāciju risināšanā.  

Turpmākā attīstība:  

• Pilnveidot atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītojamiem  ar mācīšanās grūtībām un 

uzvedības traucējumiem.  

• Piesaistīt finansējumu un izveidot psihologa vai sociālā pedagoga štata vietu.  

• Tālākizglītības pasākumi  pedagogu kompetenču pilnveidei darbā ar bērniem, kuriem ir 

uzvedības un uzmanības traucējumi.  

Vērtējums:  labi  
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3.4.6. Atbalsts  izglītojamiem ar speciālām vajadzībām  
           

Pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” nerealizē  programmu izglītojamajiem ar 

speciālām vajadzībām.   

           Izglītības iestādi apmeklē bērni, kuriem ir novērojamas  mācīšanās grūtības, nenoturīga 

uzmanība, grūtības koncentrēties veicamajam darbam, uzvedības  traucējumi un   psihosomātiskās 

saslimšanas. Darbā ar  šādiem bērniem pedagogi, savas kompetences ietvaros,  piemēro atbilstošus 

atbalsta pasākumus, kas sekmē izglītojamā mācīšanos un uzvedības traucējumu korekciju.  

Metodiskajās dienās un pedagoģiskās padomes sēdēs tiek veikta mācību procesa izvērtēšana, kā 

arī izglītojamo sasniegumu izvērtēšana, konkretizēti nepieciešamie atbalsta pasākumi. 

Izglītojamiem tiek sniegts individuāls atbalsts, nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināti atbalsta 

pasākumi, piesaistot vecākus, atbildīgos speciālistus un  institūcijas.  

  

 

Stiprās puses:  

 Izglītojamo vajadzību savlaicīga diagnosticēšana un atbalsta pasākumu piemērošana.  

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt veikt izglītojamo vajadzību savlaicīgu diagnosticēšanu un atbalsta pasākumu 

piemērošanu, nepieciešamības gadījumā piesaistot atbildīgos speciālistus un atbildīgās 

institūcijas.   

 Pedagogu profesionālā pilnveide darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās un 

uzvedības traucējumi.    

 Piesaistīt finansējumu un izveidot psihologa vai sociālā pedagoga štata vietu.   

  

  

  

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  
  

Talsu PII “Sprīdītis” veicina iestādes un vecāku sadarbību.  Iestāde ir  izstrādāta kārtība, 

kādā notiek vecāku informēšana un informācijas apmaiņa ar vecākiem.  Komunikācija, informācijas 

apmaiņa un sadarbība starp izglītības iestādi un vecākiem notiek dažādās darba formās – individuālas 

sarunas, informēšana vecāku stendos, sapulces, kopīgi pasākumi, ar informācijas tehnoloģiju palīdzību 

- telefonsarunas un īsziņas. Informācijas apmaiņa tiek dokumentēta “Pirmsskolas izglītības 

skolotāja dienasgrāmatā” sadaļa “Sadarbība ar vecākiem”. Dažās grupās, pēc vecāku iniciatīvas, 

izveidotas kopējās WhatsApp  grupas, kurās pedagogi dalās ar grupas dzīves aktualitātēm, bet 

vecākiem tā ir iespēja apmainīties ar dažādu informāciju savā starpā. Vecākiem ir iespēja individuāli 
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tikties ar pirmsskolas pedagogiem, logopēdiem, fizioterapeitu, medicīnas māsu, virtuves pārzini, 

vadītāju un vadītājas vietnieci izglītības jomā, lai noskaidrotu sev interesējošus jautājumus.  

Iestādes mājas lapā  www.piispriditis.lv  vecākiem ir pieejama aktuālā informācija, tā tiek 

regulāri papildināta un atjaunota. Mājas lapā izveidota atsevišķa sadaļa “Vecākiem”, kurā  ievietoti 

informatīvie materiāli par Talsu novada domes lēmumiem par ēdināšanas pakalpojumu 

nodrošināšanu, atlaidēm, iestādes darbību vasaras mēnešos utt. Iespējams arī iepazīties ar 

likumiem un vadlīnijām, elektroniskā žurnāla “Vecākiem” numuriem. Par dažādiem pasākumiem 

informācija ir pieejama arī sociālajā  tīmeklī  www.facebook.com/piispriditis/. Par informācijas 

ievietošanu sociālajā  tīmeklī ir atbildīga iestādes vadītāja, bet mājas lapu apkalpo vadītāja 

vietniece izglītības jomā. Kopš 2020. gada 2. pusgada kā vienots saziņas veids tiek noteikta E – 

klase. Ārkārtas situācijas laikā pedagogi ar E – klases starpniecību organizēja un īstenoja attālināto 

mācību darbu pirmsskolā, sūtīja mācību materiālus, idejas, uzdevumus, sazinājās ar vecākiem, 

sniedza atgriezenisko saiti  utt.  

Divas reizes mācību gadā tiek organizētas  atvērto durvju dienas vecākiem. Augustā tiek  

rīkota atvērto durvju diena vecākiem, kuru bērns  sāks apmeklēt iestādi, bet februārī vecāki tiek 

aicināti piedalīties un vērot mācību procesu grupās.  2019./2020. m. g. grupās tika organizētas 

atvērto  durvju dienas, vecāku sapulces/ praktikumi, kad vecāki varēja iepazīties kā tiek īstenota 

kompetenču pieeja mācību saturā, iejusties bērnu lomās, pašiem piedaloties pedagogu 

organizētajās rotaļnodarbībās. Par šiem pasākumiem pieejama informācija grupās un iestādes 

tīmekļa vietnēs.   

Par katra izglītojamā attīstības izaugsmi pirmsskolas skolotājas individuāli pārrunā ar 

vecākiem 2 reizes mācību gadā, vienojoties par sadarbību un līdzatbildību sava bērna attīstībā, pārrunā 

novēroto darbos redzamo, kopīgi meklējot veidu, kā vēl vairāk atbalstīt, palīdzēt un veicināt attīstību. 

Vecākiem ir iespēja individuāli tikties ar pirmsskolas pedagogiem, logopēdu, speciālo pedagogu, 

medicīnas māsu, psihologu, vadītāju un vadītājas vietnieci izglītības jomā, lai noskaidrotu sev 

interesējošus jautājumus par apgūstamo mācību saturā un sava bērna sasniegumiem.  

Iestāde sadarbībā ar vecākiem organizē  pasākumus,  lai veicinātu lojalitāti Latvijas 

Republikai, kā arī organizē pasākumus un iesaistās valsts organizētās aktivitātēs, kas sekmē 

izpratni un attieksmes veidošanos pret notikumiem, kas saistīti ar likumā "Par svētku, atceres un 

atzīmējamām dienām" noteiktajām atceres un atzīmējamām dienām. 2016./2017. mācību gadā 

pirmo reizi tika svinēti “Baltā galdauta” svētki. Kopš 2012.gada iestādes darbinieki un  vecāki 

kopā ar bērniem dodas Lāčplēša dienas lāpu gājienā, tādejādi veicinot nacionālo pašapziņu, 

piederību un lojalitāti Latvijas valstij.    

http://www.piispriditis.lv/
http://www.piispriditis.lv/
http://www.piispriditis.lv/
http://www.facebook.com/piispriditis/
http://www.facebook.com/piispriditis/


 

52  

  

Iestādē darbojas Iestādes padome atbilstoši iestādes padomes nolikumam.  Padomē darbojas 

22 vecāku pārstāvji, vadītājs, vadītāja vietnieks izglītības jomā, saimniecības pārzinis un medicīnas 

māsa. Iestādes padomes sēdēs risina jautājumus par iestādes un vecāku sadarbību, par izglītojamo 

drošību un veselību, iestādes attīstības prioritātēm, izskata vecāku ieteikumus un priekšlikumus. 

Vecāku padomes pārstāvji, apzinoties savu ietekmi, piedalās iestādei svarīgu lēmumu pieņemšanā, 

darbojas iestādes vides labiekārtošanā, labprāt izsaka savu viedokli un atbalsta iestādes tālāko 

attīstību. PII “Sprīdītis” vadība, ņemot vērā iestādes padomes ieteikumus, organizē vecākiem 

interesējošas nodarbības un pasākumus. Par padomē lemto un spriesto tiek informēti arī pārējie vecāki 

gan grupu sapulcēs, gan individuālās sarunās.  Kopš  2017./2018. m. g. iestādē tiek organizēta  “Ideju 

darbnīca”, kurā vecāki, pedagogi un sabiedrības pārstāvji var izteikt savus viedokļus, ieteikumus   

iestādes tālākajai attīstībai.  2019./ 2020. m. g. pavasarī, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus 

ārkārtas  situācijas laikā, Ideju darbnīca netika organizēta.  

Sadarbība ar vecākiem ir jāpilnveido, jo tas ir sarežģīts un ilgstošs process, kuras laikā 

veidojas sabiedriskā doma.   

  

 

 

Stiprās puses:  

 Izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas nosaka izglītojamo uzvedības normu un drošības 

noteikumu ievērošanu. 

 Iestādes personāls un izglītojamie tiek informēti par jautājumiem, kas saistīti ar drošību, 

veselību. 

 Izglītojamiem  ar mācīšanās grūtībām un talantīgajiem bērniem tiek nodrošināta 

diferencēta pieeja un individuāls atbalsts. 

 Kvalificētu palīdzību izglītojamiem, gan pedagogiem sniedz logopēdi un fizioterapeits. 

 Izglītojamiem ir iespējas attīstīt savas spējas un talantus deju nodarbībās un ansamblī, kā 

arī apgūt dambretes spēli.   

 Vecāki regulāri tiek informēti par iestādes darbību, par plānotajiem pasākumiem  mājas  

lapā,  tīmekļa vietnē facebook.com, platformā E – klase, tiek  iesaistīti mācību procesa, 

pasākumu sagatavošanā un norisē.  

 COVID – 19 ārkārtas situācijas laikā tika organizēts attālinātais mācību darbs visās 

vecuma grupās, vecāki iesaistījušies attālinātā mācību procesa  īstenošanā mājās.  

Turpmākā attīstība:  
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• Turpināt sadarbību ar Iestādes padomi, iesaistot aktuālu jautājumu risināšanā, pasākumu 

plānošanā un organizēšanā.  

• Pilnveidot sistēmu darbā ar vecākiem, iesaistot  vecākus sava bērna spēju un vajadzību 

izpētē un nodrošināšanā, palīdzot risināt radušās problēmas mācībās, uzvedībā vai 

savstarpējā saskarsmē.   

• Izglītot izglītojamo vecākus un pedagogus par dažādiem ar bērna veselību un 

audzināšanu saistītiem jautājumiem, izmantot jaunas sadarbības formas.    

• Turpināt iesaistīt vecākus piedalīties izglītības iestādes darbībā, attīstības plānošanā, 

lēmumu pieņemšanā,  apmeklējot  dažādus pasākumus, sapulces utt.   

Vērtējums:  labi  

 

  3.5. Iestādes vide  
  

3.5.1. Mikroklimats  
  

Lai pirmsskolas skolotājs spētu īstenot pirmsskolas izglītības mērķus un uzdevumus, ļoti 

svarīgi ir labvēlīgas vides nodrošināšana kolektīvā. Iestādē tiek sekmēta pozitīva sadarbības vide, 

vienlīdzība un taisnīgums, uzmanīga attieksme un iecietība vienam pret otru. 

Izglītības iestādes personāls rūpējas par labvēlīga mikroklimata un sava tēla veidošanu, 

kopj savas tradīcijas, apkopo dokumentus un informācijas avotus par iestādes attīstību un vēsturi.  

Iestādei ir sava simbolika – dzejolis par Sprīdīti, vimpelis un  himna. Par iestādes sasniegumiem 

un aktualitātēm tiek informēts kolektīvs, vecāki un sabiedrība, izvietojot informāciju ziņojumu 

stendā un iestādes mājas lapā www.piispriditis.lv vai sociālā tīklā www.facebook.com/piispriditis/ 

vietnē.  

Talsu PII “Sprīdītis” veicina izglītojamos, viņu vecākos, pedagogos, tehniskajos 

darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par savu iestādi, nodrošina cieņpilnu attieksmi pret 

valsts simboliem un to lietošanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Iestādē izveidota valsts 

simbolika, svētku reizēs tiek lietots valsts karogs, dziedāta valsts un iestādes himna.   

Iestādē ir izveidojušās savas tradīcijas - Zinību diena, Eiropas sporta nedēļas pasākumi, 

Miķeļdienas tirdziņš, labdarības pasākumi kopā ar Talsu Dienas centru, SAC “Stūrīši”, Mārtiņi, 

11. novembra Lāčplēša dienas Lāpu gājiens kopā ar ģimenēm, Latvijas dzimšanas dienas svinības, 

“Sprīdīša” dzimšanas dienas svinības, Talsu PII “Sprīdītis” lielās egles atklāšana, Ziemassvētku 

pasākumi, ziemas sporta diena, dzimtās valodas diena, teātra dienas, Lieldienas, Talsu PII 

“Sprīdītis” dziesmu un deju svētki, dambretes turnīrs, Baltā galdauta svētki, ģimenes dienas 

pasākumi, sporta svētki kopā ar ģimenēm, izlaidums, Līgo svētki.  2018./2019. m. g. izstrādājām 

nolikumu starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu dambretes turnīram un uzsākām 

jaunu tradīciju Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novados. Lepojamies ar to, ka 2019. gada 

http://www.piispriditis.lv/
http://www.piispriditis.lv/
http://www.facebook.com/piispriditis/
http://www.facebook.com/piispriditis/
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martā, aprīlī un maijā organizējām 1. Talsu PII “Sprīdītis” starpnovadu dambretes turnīru “Prāto 

gudri!” 2019./2020. mācību gadā turpinājām tradīciju un organizējām starpnovadu dambretes 

turnīra 1. kārtu, bet diemžēl COVID – 19 ārkārtas situācijas dēļ šo un citus ieplānotos pasākumus 

nevarējām organizēt.  

Talsu PII “Sprīdītis” vadība atbalsta un kontrolē pedagoga darbību. Talsu PII “Sprīdītis” 

pedagoga darbība atbilst Latvijas Republikas Satversmē, valsts izglītības standartos un vadlīnijās, 

izglītības iestādes darbības mērķī un uzdevumos, kā arī īstenotajās izglītības programmās 

noteiktajam, jo pedagogam ir būtiska loma izglītojamo motivēšanā un pozitīvas attieksmes 

veidošanā. Talsu PII “Sprīdītis “ vadība ir izstrādājusi saistību rakstu, kurā pedagogi apliecinājuši, 

ka savā darbā būs profesionāli neatkarīgi, atbildīgi par informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un 

metožu izvēli un to atbilstību, būs lojāli Latvijas valstij un tās Satversmei, neveiks aģitāciju, 

ievēros politisko un reliģisko neitralitāti, ka ar savu rīcību un pausto viedokli nediskreditēs 

izglītības iestādi un valsti. Iestādes teritorijā  izvietoti karogu masti, 2. stāva gaitenī iekārtots 

patriotiskais stūrītis ar valsts simboliku un prezidenta attēlu, kā arī iestādes izglītojamo un darbinieku 

kopbilžu galerija.  

Atbilstoši normatīvajiem dokumentiem demokrātiski ir  izstrādāti iekšējās kārtības un 

darba kārtības noteikumi. Ar iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamie, vecāki un darbinieki  tiek 

iepazīstināti katra mācību gada sākumā, ar darba kārtības noteikumiem darbinieki tiek 

iepazīstināti, uzsākot darba attiecības vai gadījumā, ja tajos veiktas izmaiņas. PII “Sprīdītis” 2016. 

gada 1.septembrī aktualizēti “Darba kārtības noteikumi” un “Ētikas kodekss”. PII “Sprīdītis 

“Ētikas kodeksa” pamats ir vispārcilvēciskas vērtības, morāles normas un principi. Iekļautie 

pamatprincipi ir vienlīdz saistoši visam iestādes personālam neatkarīgi no ieņemamā amata, 

personāls ievēro sekojošus ētikas pamatprincipus: lojalitāti, godprātīgumu un taisnīgumu; 

toleranci un koleģialitāti; atbildību pret pienākumiem, humānisma principu un konfidencialitāti. 

Visi iestādē strādājošie ir parakstījuši saistību rakstu par konfidenciālas informācijas neizpaušanu.   

Talsu PII “Sprīdītis” pedagogiem ir izstrādāts iekšējās aprites dokumentu kopums, kas 

atvieglo nepieciešamās dokumentācijas kvalitatīvu un vienotu aizpildi un apstrādi, ņemot vērā 

“Fizisko personu datu apstrādes likuma” prasības.  Pedagoģiskā procesa un to rezultātu izvērtēšana 

saistīta ar pedagogu pedagoģiskās kompetences novērtēšanu. Vienota izpratne par kvalitāti un 

sasniedzamo rezultātu, kā arī iespēja piedalīties pirmsskolas izglītības iestādes mērķa izvirzīšanā 

un rezultātu izvērtēšanā, ļauj pedagogiem droši un pārliecinoši virzīties uz priekšu, nodrošinot 

pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” pedagoģiskā procesa un pedagoga personiskos 

sasniegumus.   
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Iestādes  vadība ir ieinteresēta pedagogu sasniegumos un atbalsta pedagogu pašiniciatīvu 

mācību un audzināšanas darba pilnveidošanai, profesionālajai pilnveidei  un izaugsmei. Iestādē ir 

izstrādāts pedagogu tālākizglītības un profesionālo kompetenču pilnveides plāns.  Iestādes vadītāja 

reizi gadā aicina darbiniekus uz  individuālām pārrunām, kad tiek pārrunāts iepriekšējā periodā 

paveiktais, veikta darba pašvērtēšana un novērtēšana, izvirzītas turpmākās attīstības prioritātes un 

iezīmēts nepieciešamais atbalsts veiksmīgam darbam iestādē.   

Izglītības iestādē tiek organizēti kopīgi pasākumi iestādes darbiniekiem – radošās 

darbnīcas, darbinieku sveikšana jubilejās, Skolotāju dienas pasākumi, kolektīvi braucieni uz  teātri, 

Ziemassvētku pasākumi darbiniekiem un bērniem, mācību gada sākuma un  noslēguma pasākumi, 

atpūtas vakari. Plānojot dažādus pasākumus, tiek veidotas  darba grupas, kuras atbild par pasākuma 

organizēšanu, pienākumu un uzdevumu sadali utt. 

Lai pilnveidotu pedagogu un pirmsskolas skolotāju palīgu profesionālās zināšanas par kompetenču 

pieejas īstenošanu pirmsskolā.  2019./2020. m. g. oktobrī tika organizēts atkārtots pieredzes 

brauciens/ metodiskā diena Ventspils PII “Varavīksne”. Mācību gada 2. pusgadā plānojām 

pieredzes iegūšanu pie kolēģēm Talsu PII “Pīlādzītis” un Lībagu sākumskolas pirmsskolas grupās, 

bet ārkārtas situācijas laikā tie tika atcelti.   

Tehniskajiem darbiniekiem vienu reizi mēnesī, ja ir nepieciešamība- biežāk,  notiek sanāksmes, kurās tiek 

pārrunāta aktuālāka informācija. 2019./2020. m .g pirmsskolas skolotāju palīgiem tika organizēts seminārs 

“Mācību satura īstenošana Talsu PII “Sprīdītis”. Darbinieki tika iepazīstināti ar kompetenču pieeju, tās 

īstenošanu darbā ar bērniem, pieaugušo lomu tajā utt.  

Lai stiprinātu darbinieku fizisko veselību, Talsu PII “Sprīdītis” darbiniekiem divas reizes 

nedēļā, pusdienas pārtraukumā, piedāvā ārstniecisko vingrošanu iestādē, kuras vada iestādes 

fizioterapeite.   

Darbinieku motivācija ir viņu vēlme pēc uzslavas, pēc piederības kolektīvam, ja darbinieks 

ir novērtēts, viņš darbu pildīs ar aizrautību. Talsu PII “Sprīdītis” vadība kā motivējošus līdzekļus 

izmanto uzslavas, pasniedz atzinības rakstus un pateicības. Līdztekus iepriekšminētajam kā 

motivējošs elements budžeta ietvaros ir materiālā stimulēšana. Talsu PII “Sprīdītis” Darba kārtības 

noteikumos ir iekļauta sadaļa par darbinieku apbalvojumiem un pamudinājumiem, kas kalpo 

darbinieku motivēšanai Talsu PII “Sprīdītis” ir izstrādāti iekšējie noteikumi “Materiālās 

stimulēšanas kārtība” un “Darbinieku materiālās stimulēšanas reglaments”. “Materiālās 

stimulēšanas kārtība” ir attiecināma gan uz tehnisko, gan pedagoģisko personālu, lai nodrošinātu 

vienotu kārtību izglītības iestādes “Sprīdītis” darbinieku materiālās stimulēšanas veikšanai.  

Izglītības iestāde  iestādes darbiniekam apmaksā sanitārās grāmatiņas, kā arī obligāto 

veselības pārbaudi un arodslimību ārsta apmeklējumu.   
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Iestādes personāls ir  izpalīdzīgs un atsaucīgs. Pedagogu un tehnisko darbinieku  

savstarpējā sadarbība un atbalsts veido patīkamu mikroklimatu, attiecībās valda labvēlīga 

attieksme un cieņa.  

Iestādē ir  LIZDA pirmorganizācija.  2016. gadā Talsu PII “Sprīdītis” ieguva LIZDA 

statusu “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde”, kas norāda, ka iestādē ir izveidota sakārtota 

sociālā, fiziskā un informatīvā vide.  

  

Stiprās puses:  

• Izglītības iestāde mērķtiecīgi plāno un veido iestādes pozitīvu tēlu un labvēlīgu 

mikroklimatu, kopj esošās tradīcijas un ievieš jaunas. Iestādes  tradīcijas un pasākumi 

veicina sadarbību un kopdarbību.   

• Darbiniekiem ir iespēja apmeklēt ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, kuras vada 

iestādes fizioterapeite un sporta skolotāja.  

• Organizētas iestādes vadītājas  un darbinieku individuālās pārrunas.  

• Regulāri tiek organizētas vadības, pedagogu un tehnisko darbinieku sapulces.   

• Pirmsskolas skolotāju palīgiem organizēts seminārs par kompetenču pieeju un tās 

īstenošanu darbā ar bērniem, pieaugušo lomu tajā utt. 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt kopt izglītības iestādes  tradīcijas, saglabāt un uzturēt labvēlīgu mikroklimatu. 

• Veicināt izglītojamo  pilsonisko un patriotisko audzināšanu, piederības apziņu un 

lepnumu par savu pilsētu, iestādi, organizēt dažādus pasākumus, sekmēt dalību 

pasākumos ārpus iestādes.  

• Turpināt organizēt pasākumus iestādes darbiniekiem, motivēt un iesaistīt darbiniekus 

kopīgu pasākumu plānošanā un organizēšanā.  

• Turpināt organizēt atbalsta  pasākumus  pedagogiem un pirmsskolas skolotāju palīgiem 

par kompetenču pieeju un tās īstenošanu darbā ar bērniem, pieaugušo lomu tajā utt.  

• Turpināt reizi gadā organizēt iestādes vadītājas  un darbinieku individuālās pārrunas. 

Vērtējums:  labi  

 

  

3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība  
  

   

Izglītības iestādē ir droša, pirmsskolas vecuma bērniem piemērota un atbalstoša vide, kas 

nodrošina izglītojamo un darbinieku labsajūtu, piederības sajūtu. Iestāde ir saņēmusi dažādu 

institūciju atzinumus par darbības turpināšanu.  
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Atzinumi darbības turpināšanai  

  

Izglītības programmas 

īstenošanai vietas adrese  

Atzinums  Izsniegšanas datums  

Akmeņu iela 8, Talsi,   

LV-3201  

  

  

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta  

24.01.2020.  

Atzinums no Veselības 

inspekcijas  

26..05.2020. 

Atzinums no Pārtikas un 

veterinārā dienesta 

04.08.2020. 

  

Mācību vide iekārtota atbilstoši bērnu vecumam,  mācību saturam un izglītības iestādes 

resursiem.  
 Izglītības iestādes programmas īstenošanai iestādē ir 11 grupas, sporta zāle, zāle mūzikas 

nodarbībām un pasākumiem, logopēdu un fizioterapeita kabineti, multifunkcionāla labo sajūtu 

telpa, apspriežu telpa, kurā uzstādīta interaktīvā tāfele, metodiskais kabinets, mūzikas skolotāju, 

medmāsas, lietvedības un vadītājas kabineti, kā arī virtuves bloks, veļas mazgātava un citas 

palīgtelpas. Iestādes telpas ir  funkcionālas, nodrošinātas ar ikdienā nepieciešamajām  rotaļlietām,  

mācību līdzekļiem un materiāliem, inventāru.   

Katrai grupai iestādē ir savs nosaukums, piemēram “Pūcītes”, “Bitītes”, “Zaķēni”, 

atbilstoši  nosaukumiem  ir izveidoti  grupu noformējumi. 2018./2019. m. g. katra grupa izveidoja 

savas grupas simboliku/ģerboni – logo. Pedagogi piedalās  grupas estētiskās un attīstošās vides 

veidošanā un sakārtošanā, šajā procesā iesaistot izglītojamos un viņu vecākus, tādējādi tiek veidota 

piederības sajūta izglītības iestādei, grupai, vēlme rūpēties par sevi un apkārtējo vidi.   

Vide grupās ir droša, daudzfunkcionāla un ērta. Katrā grupā garderobe, rotaļu telpa, 

guļamistaba, tualetes telpa, virtuves telpa. Grupu telpas atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām. 

Telpu krāsojums ir gaišās, saulainās krāsās, mēbeles ir funkcionālas, izglītojamo vecumam un 

augumam atbilstošas.  Bērni var darboties apakšgrupās un individuāli, mācību centros un 

organizatoriskajās zonās. Grupu telpās ir izvietotas bērniem saprotamas norādes un nodrošināta 

viegla piekļuve mācību līdzekļiem, priekšmetiem un vietām, kas veicina mācību satura apguves 

plānoto rezultātu sasniegšanu, ir vieta kustībām un atpūtai. Sākot no 2018./2019. m. g. īpaša 

uzmanība tika veltīta tam, lai grupas un iestādes attīstošās vides iekārtošanā un pilnveidē tiktu 

iesaistīti paši izglītojamie. Tas sniedz bērniem iespēju līdzdarboties izglītības iestādes vides 

iekārtošanā un saudzēšanā, mācīties pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par konkrētām 

darbībām. Pēc Skola2030 ieteikumiem grupās tika ierīkotas “runājošās sienas”, “domu kartes”, 

noformēšanā tiek izmantoti bērnu darbi utt.  
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Izglītojamiem ir pieejami  dažādas attīstošās  rotaļlietas, spēles, didaktiskās spēles un 

materiāli,  lomu rotaļu atribūti, bērnu literatūru, enciklopēdijas, attēli  u.c. materiāli. Metodiskajā 

kabinetā, logopēda kabinetā un zālē pieejami dažādi mācību materiāli, uzskates līdzekļi, mūzikas 

un sporta inventārs, kuru, saskaņojot ar atbalsta personālu vai pedagogiem, iespējams izmantot 

grupu vajadzībām. 

Tehniskā personāla darbs organizēts tā, lai sistemātiski tiktu veikta uzkopšana gaiteņos, 

mūzikas un sporta zālē, koplietošanas tualetēs un kabinetos.    

Iestādes teritorija ir tīra, kārtīga, regulāri kopta, atbilst higiēnas normām un ir nodrošināta 

ar aprīkojumu daudzveidīgām kustību aktivitātēm izglītības iestādes teritorijā. Katrai grupai ir savs 

āra laukums ar nojumi, konstrukcijām izglītojamo fiziskajām aktivitātēm un brīvām 

rotaļnodarbībām.  Grupu pedagogi, izglītojamie un vecāki  piedalās grupas āra vides 

labiekārtošanā un dekorēšanā  ar pašu gatavotām dekorācijām un rotaļu ierīcēm, teritorija ir 

apgaismota. Iestādes teritorijā ir izveidotas divas bērnu ratiņu novietnes. Par teritorijas uzturēšanu 

kārtībā rūpējas iestādes tehniskais personāls.  

Mērķtiecīga ir pieeja sakoptas, estētiskās, drošas vides veidošanā un uzturēšanā iestādē.  

Pavasarī izglītojamie un iestādes darbinieki piedalās teritorijas sakopšanā, tiek atjaunoti puķu un 

zaļo augu stādījumi. Grupu laukumu nojumēs uzstādītas lietus notekcaurules, nojumes aprīkotas 

ar kastēm rotaļlietu uzglabāšanai. 2017./2018. m. g. estētiski labiekārtotas grupu nojumes, 

iekārtota āra rotaļu – spēļu zona, izveidota “Satiksmes noteikumu apmācības” rotaļu zona. 

2018./2019. m .g. āra rotaļu – spēļu zona tika papildināta ar jaunām spēlēm “Burtu tārpiņš”, 

“Pēdiņu labirints”, “Ģeometriskais auto” u.c. 2019. gada aprīlī sadarbībā ar vecākiem notika 

iestādes teritorijas un grupu laukumu labiekārtošanas talka. Jaunāko bērnu grupu laukumā tika 

ierīkoti jauni apstādījumi  – “zaļais žogs”, tika pārkrāsotas rotaļu ierīces, labiekārtotas nojumes un 

laukumi. 2019./2020. m. g. pavasarī āra rotaļu zona tika papildināta ar jaunām attīstošām spēlēm 

uz asfalta – “Kosmoss”, “Pulkstenis”, “Iepazīsti ģeometriskās figūras”’. 

Iestādes teritorija ir norobežota. 2019.gadā Talsu novada dome piešķīra līdzekļus vārtu 

nomaiņai. Lai nodrošinātu iestādes audzēkņu drošību un pildītu Ministru kabineta noteikumu 

“Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno 

pirmsskolas izglītības programmu” prasības, vārti aprīkoti ar kodu atslēgām. 

Darbinieku un vecāku transporta līdzekļi tiek novietoti laukumā pie Valsts policijas un 

stāvvietā pie iestādes. 2018. gadā Talsu novada pašvaldība pie Valsts policijas veica stāvlaukuma 

labiekārtošanu. 2020. gadā Akmeņu ielā tika uzstādīta ceļa zīme “Dzīvojamā zona”. Drošība un 

ceļu satiksme pie iestādes tiek organizēta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.   
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Stiprās puses:  

• Mūsdienīga pirmsskolas izglītības iestāde, telpas un āra vide ir piemērota pirmsskolas 

pedagoģiskā procesa īstenošanai.   

• Telpu estētiskais noformējums, tīrība un kārtība iestādes telpās.  

• Labiekārtot āra vide, nodrošinot izglītojamo izziņas interešu, pētniecisko un praktisko 

darbību, veicinot kustību aktivitātes svaigā gaisā.  

  

Turpmākā attīstība:  

 Turpināt labiekārtot āra vidi, nodrošinot izglītojamo izziņas interešu, pētnieciskās un 

praktiskās rotaļdarbības sekmēšanu, āra rotaļnodarbību organizēšanu, kā arī veicinot 

kustību aktivitātes svaigā gaisā.  

• Sadarbībā ar vecākiem turpināt labiekārtot āra vidi, iesaistīties inovatīvas mācību vides 

veidošanā.   

• Darbinieku un izglītojamo vecāku ērtībām, rast iespēju uzstādīt iestādes teritorijā 

velosipēdu novietošanas statīvus.   

• Turpināt ar Talsu novada pašvaldību risināt jautājumu par Akmeņu ielas 

labiekārtošanu, ierīkojot gājēju celiņu.  

Vērtējums: ļoti  labi  

  
  

3.6. Iestādes resursi  
  

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  
  

 Iestādē ir visas nepieciešamās iekārtas un materiāltehniskie resursi licencētās izglītības 

programmas realizēšanai. Telpu un materiāli tehnisko resursu izmantojums ir racionāls un atbilst 

mācību procesa prasībām pirmsskolā. Pirmsskolas izglītības iestādē ir 11 grupu telpas, ar kopējo 

platību 3972 m2. Telpu iekārtojums un mēbeles atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, izglītojamo 

augumam. Ēdināšanas bloks un veļas mazgātava aprīkota ar nepieciešamajām tehnoloģiskajām 

iekārtām un līdzekļiem. Pirmsskolas izglītības iestādes  telpu izkārtojumā palīdz orientēties numuri 

un uzraksti uz telpu durvīm, kopējs visu telpu izvietojuma saraksts gaitenī.   

Talsu PII “Sprīdītis” vadība pilnveido un papildina mācību vidi, lai sasniegtu iestādes 

attīstības plānā izvirzīto pedagoģiskā darba mērķi un galvenos uzdevumus. Iestādē  ir iekārtots 

metodiskais  kabinets, kurā pieejama metodiskā literatūra, periodika,  mācību līdzekļi, izdales 

materiāli, izstrādātie mācību materiāli utt. Pedagoģiskā procesa pilnveidei un pedagogu 

tālākizglītības veicināšanai e vidē tiek abonēti laikraksta “Izglītība un kultūra” elektroniskais 

pielikums “Pirmsskolas izglītība”, žurnāls “Vecākiem”, elektroniskā žurnāla “Skolas vārds” 

žurnāls “Pirmsskolā”, kā arī AS “Latvijas Mediji” žurnāls “Praktiskie rokdarbi” utt. Metodiskajā 
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kabinetā visiem pedagogiem ir nodrošināta pieeja datoram,  internetam, daudzfunkcionālajam 

printerim, laminēšanas aparātiem utt. Mācību procesā nepieciešamo metodisko līdzekļu, 

didaktisko un interaktīvo materiālu izmantošana tiek reģistrēta žurnālā metodiskajā kabinetā. 

Darbs ar interaktīvo tāfeli un planšetdatoru izmantošanu tiek dokumentēts speciālajos reģistrācijas 

žurnālos.   

Mācību procesa dažādošanai iegādāti gaismas galdi un Lego Education konstruktori,  

ierīkota multisensora sajūtu telpa. Mācību procesā tiek izmantoti digitālie mācību materiāli. 

Iestādes pedagogu rīcībā ir  15 portatīvie datori, 11 projektori, 3 stacionārie datori, 5 planšetdatori, 

interaktīvā tāfele un 3 gaismas galdi. Mūzikas nodarbībās var izmantot skaņu sistēmu un 

apskaņošanas aparatūru. Visās grupās ir nodrošināts kvalitatīvs interneta pieslēgums, lai pedagogi 

varētu strādāt platformā E-klase. 

Izglītojamiem un darbiniekiem ir  krekliņi ar iestādes logo, dalībai iestādes un ārpus 

iestādes pasākumos, sporta svētkos utt. Bērnu ansamblim uzšūti kostīmi.   

Iestāde plāno, organizē un atbalsta pedagogu un izglītojamo dalību ārpus izglītības iestādes 

pasākumos, mācību ekskursijās un pastaigās utt. Pedagoģiskā procesa organizēšana āra vidē, 

brīvdabā notiek iestādes teritorijā, dendroloģiskajā parkā, Talsu pilskalnā un Sauleskalnā, Talsu 2. 

vidusskolas stadionā utt. Sadarbībā ar pašvaldību un vecākiem izglītojamo grupās organizētas 

mācību ekskursijas.   

PII “Sprīdītis” izglītības procesā izmantojamās informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un 

mācību un audzināšanas metodes ir izvērtētas un apstiprinātas pedagoģiskās padomes sēdē.     

Tehnisko darbinieku ērtībām un darba apstākļu uzlabošanai ir ierīkots kravas lifts, kurš 

paredzēts ēdienu nogādāšanai  2. stāvā.   

Regulāri tiek aktualizēta iekārtu un materiāltehnisko resursu tālākieviešanas 

nepieciešamība un atjaunošana finansējuma ietvaros.  

  

Stiprās puses:  

• Mūsdienīgi labiekārtota izglītības iestāde uz kompetencēm balstīta mācību satura  

īstenošanai pirmsskolā.   

• Visas grupas ar  modernajām tehnoloģijām (datoriem ar interneta  pieslēgumu, 

videoprojektoriem).  

• 2019./2020. mācību gada 2. pusgadā mācību procesā un saziņai ar vecākiem  tiek 

izmantota platforma E – klase. 

• Mācību procesa  īstenošanai un dažādošanai tiek pielietoti pašgatavotie un interneta 

vietnēs pieejamie mācību materiāli, inovatīvas mācību metodes, digitālie mācību 

materiāli.  

• Pieredzes tālāknodošana/ labās prakses popularizēšana Latvijā.  
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• Pedagogiem ir nodrošinātas tālākizglītības iespējas, organizējot metodiskās dienas, 

apmeklējot kursus, seminārus, iesaistoties projektos. 

• Iestādes teritorijas vārtu sakārtošana un aprīkošana ar drošības sistēmu.   

 

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt aktivitātes pedagogu pieredzes popularizēšanā mācību un audzināšanas darbā 

skolas, novada, valsts un starptautiskā līmenī starptautisko projektu ietvaros.   

• Pieejamo resursu robežās, papildināt attīstošo metodisko materiālu, rotaļlietu, spēļu un 

daiļliteratūras klāstu u.c.  mācību līdzekļus.  

• Mācību procesa dokumentēšanā, bērnu izvērtēšanā un saziņai ar vecākiem turpināt 

izmantot platformu E – klase.  

• Turpināt grupu laukumu un āra vides  labiekārtošanu uz kompetencēm balstīta mācību 

satura īstenošanai.  

Vērtējums:  ļoti labi  

  

 

  

3.6.2. Personālresursi  
  

Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” strādā 32 pedagogi:  26 pedagogi ar 

augstāko pedagoģisko  izglītību, tai skaitā 2 pedagoģijas maģistri, 1 pedagogs ar vidējo vispārējo 

izglītību (pašlaik apgūst izglītību pirmsskolas pedagoga programmā).     

         Pirmsskolas izglītības iestādē  ir nokomplektēts izglītības programmas  īstenošanai 

nepieciešamais personāls, sekmīgi darbojas atbalsta personāls un tehniskie  darbinieki.  

Izglītības iestādes pedagoģiskā personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu 

prasībām. Iestādē strādā radoši, profesionāli pedagogi, kas orientēti uz nepārtrauktu savas 

profesionālās kompetences pilnveidi.  Talsu PII “Sprīdītis” vadība mudina pedagogus mērķtiecīgi 

piedalīties pedagogu profesionālās meistarības paaugstināšanā un konkurētspējas prasmju un 

iemaņu attīstīšanā. Personāla tālākizglītība tiek plānota saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām 

un izglītības iestādes attīstības plānā noteiktajām prioritātēm. Iestādes vadība laikus informē 

pedagogus par tālākizglītības iespējām, nodrošina iespēju piedalīties semināros novada un valsts 

mērogā, apmeklēt citas mācību iestādes, kā arī atbalsta pedagogu iesaistīšanos valsts un 

starptautiskajos projektos.  

Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan izglītības iestādē, 

gan ārpus tās, popularizējot savu un pirmsskolas izglītības iestādes pieredzi, regulāri apmeklē 

tālākizglītības kursus un seminārus savu profesionālo kompetenču pilnveidei.   
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Talsu PII “Sprīdītis”  bija viena no 100 pilotskolām VISC projektā “Kompetenču pieeja 

mācību saturā”. Talsu PII “Sprīdītis” pedagogu komanda 9 cilvēku sastāvā, sniedza nepieciešamo 

atbalstu izglītības iestādes pedagogiem par  kompetenču pieeja mācību saturā īstenošanas 

principiem, mācību satura plānošanu pirmsskolā, savstarpējo sadarbības modeļu apguvi utt. 

2017./2018. m. g. izglītības iestādes  pedagogi dalījās pieredzē par kompetenču pieejas 

mācību saturā īstenošanu Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu pirmsskolas izglītības 

iestāžu pedagogu konferencē, sniedzot reālu ieguldījumu tālākizglītības procesu atbalstam Talsu, 

Dundagas, Rojas un Mērsraga novados. 

2018./2019.m.g. iestādes pedagogi piedalījušies Skola2030 organizētajās vadības un 

komandas mācībās, kā arī labās prakses piemēru un pieredzes apmaiņas Kurzemes reģiona 

seminārā Kuldīgā. Marta mēnesī pedagogiem iestādē tika organizēts jaunā mācību satura 

aprobācijas seminārs, kuru  vadīja Skola2030 eksperte D. Nordmane. Pedagogi piedalījās 

pieredzes darbnīcā "Problēmrisināšana un sadarbība matemātikas mācību jomā pirmsskolā", pēc 

tam seminārā diskutējām par  kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošanu iestādē. 2019. gada 

martā  iestādes vadītāja I. Solovjova vadīja pieredzes darbnīcu  Skola2030 konferencē “Darbojos, 

izzinu – mācos ar prieku!” Valmierā, bet aprīlī  Skola2030 un Talsu 2. vidusskolas organizētajā 

konferencē “Lietpratība – zināt, prast un lietot”, daloties pieredzē par kompetenču pieejas 

īstenošanu iestādē, sadarbību ar Talsu 2. vidusskolu. 

 Metodisko dienu ietvaros pedagogi dalās pieredzē par kompetenču pieejas īstenošanu 

mācību saturā,  piedalās diskusijās par metodiskā un audzināšanas darba tēmām, par aktualitātēm 

pedagoģijā, inovatīviem risinājumiem mācību procesā, tiek apspriesti aktuāli jautājumi, kas saistīti 

ar ikdienas darbības nodrošināšanu iestādē. 2018./2019. m. g. izglītības iestāde pildīja 

tālākizglītības iestādes funkcijas, jo dalījās savā labās prakses  pieredzē par kompetenču pieejas 

īstenošanu pirmsskolā pedagogiem no 15 mācību iestādēm,  bet 2019./2020. mācību gadā dalījās 

savā pieredzē ar 31 izglītības iestāžu pedagogiem Latvijā. Pedagogi popularizējuši savu pieredzi 

uz kompetencēm balstīta mācību procesa īstenošanā Dundagas, Tukuma, Kuldīgas, Alūksnes, 

Bauskas, Jelgavas, Liepājas u. c.   pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. 

PII “Sprīdītis” pedagogi ir izstrādājuši vairākus pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveides A programmas kursus 12 stundu apjomā pirmsskolas pedagogiem, logopēdiem, sporta 

skolotājiem, lai sniegtu atbalstu pedagoģisko kompetenču pilnveidošanai, ietverot pirmsskolas 

izglītības iestāžu sadarbību tālākizglītības jomā, veicinot pedagoga profesionālās un pedagoģiskās 

kompetences paaugstināšanos.  

Talsu PII “Sprīdītis” vadība kā motivējošus līdzekļus izmanto uzslavas, pasniedz atzinības 

rakstus un pateicības. Līdztekus iepriekšminētajam kā motivējošs elements budžeta ietvaros ir 
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materiālā stimulēšana. Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” darbinieku darbības un tās 

rezultātu novērtēšana notiek saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darbinieku darbības un tās 

rezultātu novērtēšanas kārtību. Talsu PII “Sprīdītis” tiek izveidota komisija darbinieka darbības 

izvērtēšanai, komisija vērtē darbinieka amata pienākumu izpildi konkrētā laika periodā. 

Darbinieks aizpilda novērtēšanas veidlapu, kurā norāda amata pienākumu izpildi ietekmējošos 

faktorus, mācību vajadzības, izvirza mērķus un uzdevumus nākamajam novērtēšanas periodam, 

lai sekmētu un uzlabotu darbinieka pienākumu izpildes kvalitāti un pilnveidotu darbu kopumā. 

Tiešais vadītājs kopā ar darbinieku, nosakot intervijas laiku, pārrunā jautājumus, kas minēti 

novērtēšanas veidlapā, precizē un nosaka mācību vajadzības. Pēc konkrētiem kritērijiem 

izvērtētais darbinieks saņem novērtējumu punktos pēc kā tiek materiāli stimulēts, darbiniekam tiek 

piešķirtas apmaksātas papildatvaļinājuma dienas, tas kalpo kā papildus motivējošs faktors savu 

veicamo darbu pildīt labāk.   

Galvenais mācību procesa nodrošinātājs ir skolotājs. Talsu PII “Sprīdītis” uz visām 

vakantajām pedagogu amata vietām rīko konkursu, tas ļauj izvērtēt pedagogus un atlasīt 

spējīgākos, tos, kuri iekļausies komandā. Par konkursu Talsu PII “Sprīdītis” sabiedrībai paziņo ar 

vietējā laikraksta, Talsu novada un iestādes mājaslapas starpniecību.  

  

  

Stiprās puses:  

• Izglītības iestādē ir profesionāli, kompetenti, radoši  pedagogi, atbalsta un tehniskais 

personāls, kas atvērti pārmaiņām un izaicinājumiem, orientēti uz nepārtrauktu savas 

profesionālās kompetences pilnveidi.  

• Pieredzes tālāknodošana par kompetenču pieeju mācību saturā, tā īstenošanu pirmsskolā  

31 mācību iestāžu pedagogiem Latvijā.  

• Kopīgas tradīcijas valsts,  iestādes un  darbinieku jubileju atzīmēšanā.  

• Izglītības iestādes vadība sekmē pedagogu un darbinieku  profesionālo kompetenču  pilnveidi   

kvalitatīvas un efektīvas iestādes darbības un pedagoģiskā procesa nodrošināšanai.  

• Izstrādātas divas pedagogu tālākizglītības programmas un organizēti tālākizglītības kursi.  

• 2019./2020. m. g. tika organizēts seminārs pirmsskolas skolotāju palīgiem par  

kompetencēm balstīta mācību satura īstenošanu.  

Turpmākā attīstība:  

• Papildināt metodisko kabinetu ar  jaunāko daiļliteratūru, rast iespēju abonēt piekļuvi 

dažādiem interneta resursiem.   

• Sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību rast iespēju izveidot psihologa vai sociālā 

pedagoga štata vietu.   

 

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

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  
  

         Pirmsskolas izglītības iestādes  pašvērtēšanas sistēma ir strukturēta un plānota. Vadība 

sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu visos iestādes  darbības 

aspektos. Pašvērtēšanā izmanto dažādas metodes, pašvērtējums ir objektīvs un pamatots. Izglītības 

iestādes vadība izvērtē savu darbu pašvērtēšanas organizēšanā, pārraudzīšanā un attīstības 

plānošanā.  

Iestādē ir noteikta misija, vīzija un mērķis. Izvirzītas prioritātes to sasniegšanai. ( skatīt 

sadaļā 2. Izglītības iestādes pamatmērķi). Iestādes pašvērtēšanā konstatētās stiprās puses un 

nepieciešamos uzlabojumus  personāls zina un prasmīgi izmanto, plānojot turpmāko darbu. 

Pašvērtējuma izveidē ir iesaistīti pedagogi, vecāki, atbalsta un tehniskais personāls.  

Izglītības iestādes attīstības plāns un tajā izvirzīto prioritāšu īstenošanas plānojums ir 

loģiski strukturēts, pārskatāms un skaidrs. Prioritātes noteiktas 3 gadiem, to īstenošanas plānojums 

ietver sasniedzamos konkrētos mērķus, rezultātu novērtēšanas kritērijus, uzdevumu izpildes gaitu 

un atbildīgās personas. Attīstības plāns ir pārdomāts un izpildāms. Prioritātes izvirzītas, ņemot 

vērā  izglītības iestādes  darbības pamatmērķus, pašvērtējumā konstatētas stiprās puses un tālākās  

attīstības vajadzības. Attīstības plāna izstrāde notiek, konsultējoties un sadarbojoties ar 

pedagogiem, izglītojamo  vecākiem, atbalsta un tehnisko personālu, Talsu novada Izglītības 

pārvaldes un Talsu novada Attīstības un plānošanas nodaļas speciālistiem. Plāna izstrāde notiek 

demokrātiski. Tas tiek apspriests pedagoģiskajā padomē, Iestādes padomē.   

Pedagogi ir informēti un viņiem ir  saprotams izglītības iestādes  darba plāns, kas izstrādāts 

3 mācību gadiem. Katru gadu darba plāns tiek aktualizēts, balstoties uz izglītības iestādes  

konkrētajam gadam izvirzītajiem uzdevumiem, attiecīgi koriģējot, izvērtējot sasniegtos rezultātus 

un izvirzot uzdevumus turpmākajam darbam.  Visām ieinteresētajām pusēm plāns ir pieejams.  

         Iestādē ir labvēlīga sadarbības vide, kas veicina visu darbinieku, izglītojamo  un vecāku 

iesaistīšanos vērtēšanā. Tiek uzklausīti viedokļi, veiktas pārrunas, saņemti ierosinājumi.  

         Pirmsskolas izglītības iestādē  veiksmīgi tiek īstenotas attīstības plāna noteiktās  prioritātes, 

mērķi un uzdevumi. Iestādes vadība plāna īstenošanu regulāri pārrauga, analizē, izvērtē rezultātus 

un veic nepieciešamās korekcijas.  

Pašvērtējuma ziņojums ir ievietots Talsu PII  “Sprīdītis” tīmekļa vietnē.   
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Stiprās puses:  

• Iestādes pašvērtēšanas procesā tika iesaistīti darbinieki un  vecāki. 2018./2019. m. 

iestādē tika veikta Edurio aptauja.  

• Izglītības iestādē ir skaidra un vienota pašvērtēšanas sistēma, plānošanas pēctecība un 

caurvija ikdienas procesos.  

Turpmākā attīstība:  

• Organizēt darbinieku un vecāku Edurio aptaujas, lai izvērtētu iestādes darbību, veiktu 

iestādes darbības uzlabojumus un izvirzītu uzdevumus tālākajai  attīstībai.  

• Iesaistīt darbiniekus, Iestādes padomi un vecākus iestādes tālākās attīstības plānošanā , 

2020./2021. m. organizēt Ideju darbnīcu.  

• Turpināt iestādes tēla popularizēšanu, vecāku un sabiedrības informēšanu.  

Vērtējums:  labi  

  

  
  

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  
  

         Pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” ir visa nepieciešamā pedagoģiskā procesa 

organizēšanai nepieciešamā reglamentējošā dokumentācija. Kolektīvs tiek informēts par spēkā 

esošajiem normatīvajiem dokumentiem, izmaiņām, iestādes un Talsu novada pašvaldības domes 

rīkojumiem.  

Darbiniekus pieņem darba likumdošanas noteiktajā kārtībā, ņemot vērā viņu kvalifikāciju 

un izglītības iestādes vajadzības. Visu darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir 

noteiktas darbinieku amatu aprakstos. 

Izglītības iestādē izveidota vienota vadības komanda, kura plāno, organizē un vada iestādes 

darbu, deleģē pienākumus citiem. Izglītības iestādes vadības struktūra ir izstrādāta precīzi un noteikta 

vairākos līmeņos. Vadība ir atvērta ierosinājumiem, darba uzlabojumiem un priekšlikumiem.  

Lai nodrošinātu sadarbību, informācijas apmaiņu un darbu saskaņotību katru pirmdienu 

notiek vadības komandas sapulces, kurās piedalās iestādes vadītāja, vadītāja vietnieks izglītības jomā, 

saimniecības un virtuves pārzinis, medicīnas māsa un lietvede. Vadība nodrošina informācijas apmaiņu 

par pieņemtajiem lēmumiem, ikdienas darbus un to izpildi. Vadība atbalsta jaunas idejas un 

iniciatīvas, novērtē labi padarīto darbu. Iestādē ir saliedēta vadības komanda un nodrošināts tās 

veiksmīgs darbs. Pirmsskolas izglītības iestādes vadības darbs (plānošana, deleģēšana, kontrole) 

notiek demokrātiski, akcentējot katra atbildību, uzticību, radošo iniciatīvu.  

Aktuālā informācija tiek izvietota informācijas stendā, izklāstīta informatīvajās sapulcēs, 

izsūtīta platformā  E – klase,   individuālajiem e-pastiem vai darbinieku  WhatApp  grupām.  
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Iestādes  vadības struktūra un atbildības jomas ir zināmas pedagogiem, darbiniekiem un 

vecākiem. Katru gadu jaunuzņemto bērnu vecākiem pirmajā  pilnsapulcē tiek izskaidrota iestādes 

vadības struktūra, ar pedagoģisko darbību saistīti jautājumi.   Vecākiem ir pieejama  informācija 

kā sazināties ar iestādes vadību, atbalsta un grupas personālu, ir noteikti apmeklētāju pieņemšanas 

laiki.           

Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas pedagoģiskā padome, kurā pedagogi kopīgi analizē 

ar mācību procesu saistītos jautājumus, dalās pieredzē, izvirza priekšlikumus mācību procesa 

uzlabošanai un darba vides pilnveidei.   

Izglītības iestādes vadība pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi, ievieš jauninājumus 

iestādes darbības un kultūras pilnveidei, sadarbojas ar Iestādes padomi, iestādes LIZDA 

organizāciju. Ir noslēgts koplīgums. Nepieciešamo dokumentu izstrādē piedalās visas ieinteresētās 

puses.   

Izglītības iestāde atbalsta darbinieku dalību dažādos semināros, tālākizglītības kursos, veicina 

iegūto zināšanu nodošanu kolēģiem. Izglītības iestādē tiek organizēti labās prakses pieredzes 

popularizēšana, rotaļnodarbību vērošana, kā arī citi tālākizglītības un pieredzes nodošanas pasākumi. 

Dažādu pasākumu un projektu izstrādei, realizācijai, izvirzīto prioritāšu īstenošanai tiek veidotas 

darba grupas. VISC  “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijas projektā iesaistītie pedagogi 

ir darba grupu vadītāji uz kompetencēm balstīta mācību satura īstenošanas semināros. Projekta 

komanda ir nozīmīgs spēks izglītības iestādes attīstības veicināšanas procesā.   

         Iestādes vadība īsteno efektīvu sadarbību ar pašpārvaldes institūcijām, Talsu novada 

pašvaldību, citām mācību iestādēm Latvijā un sabiedriskajām organizācijām.  

  

  

Stiprās puses:  

• Vadības komandas sadarbība un vienots redzējums iestādes attīstībai.  

• Iestādes darbības un pašnovērtēšanas procesā iesaistīti  darbinieki.  

• Deleģētas  atbildības jomas vadības komandas dalībniekiem.  

• Izglītības iestādes vadības struktūra un atbildības jomas ir skaidri zināmas visiem 

darbiniekiem.   

• Izstrādāts iestādes Darba plāns 2019.-2021. gadam 

Turpmākā attīstība:  

• Pilnveidot informācijas apmaiņas sistēmu ikdienas darbā, kā arī pasākumu plānošanā 

un organizēšanā.  

• Turpināt plānot un vadīt pedagogu/ darbinieku profesionālo pilnveidi iestādē, aktualizēt 

un atjaunot informāciju pedagogu tālākizglītības un profesionālo kompetenču 

pilnveides plānā.    
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• Personāla pārvaldības uzlabošana,  darbinieku motivēšana un kolektīva saliedēšanas 

pasākumu dažādošana.  

• Sekmēt darbinieku līdzatbildību izvirzītā mērķa, prioritāšu, uzdevumu un lēmumu 

īstenošanā.   

Vērtējums:  labi  

  

  

  

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  
  

         Izglītības iestāde  ir atvērta sabiedrībai, mērķtiecīgi īsteno sadarbību ar pašvaldības, 

valsts un citām institūcijām. Iestādei ir regulāra  un abpusēji ieinteresēta sadarbība ar Talsu novada 

pašvaldību un tās institūcijām:  Izglītības pārvaldi,  Talsu 2. vidusskolu, Talsu novada vakara un 

neklātienes vidusskolu, Talsu novada Sporta skolu, Talsu Mūzikas skolu, Talsu bērnu bibliotēku, 

Talsu pilsētas un novada pirmsskolas izglītības iestādēm, Bērnu un jauniešu centru, Talsu bērnu 

bibliotēku, Talsu novada muzeju, novada Bāriņtiesu, Sociālā dienesta dienas centru, Talsu novada 

pašvaldības policiju, kā arī  Valsts policiju, Talsu VUGD KRB Talsu nodaļu, SEB Talsu filiālēm 

utt.  Visu sadarbības partneru pārstāvji tika aicināti uz Talsu PII “Sprīdītis” Ideju darbnīcu.  

Katru mācību gadu 6 -7 veci izglītojamie dodas uz Talsu 2. vidusskolu iepazīties ar skolu 

un tur tiekas ar 1.klašu skolotājām, bet pirmsskolas skolotājām ir iespēja vērot mācību stundas 1. 

klasēs. Talsu PII “Sprīdītis” audzēkņi un darbinieki   piedalās kopīgā skrējienā   "Talsu 2. 

vidusskola  skrien!" Talsu PII “Sprīdītis” izglītojamiem katru gadu ir iespēja apmeklēt Mūzikas 

skolu, tikties ar pedagogiem un audzēkņiem,  iepazīties ar dažādiem mūzikas instrumentiem. 

2018./2019. m. g. divas izglītojamo grupas piedalījās Talsu bērnu bibliotēkas  projektā “Mana 

mazā bibliotēka”, bet 2019./2020. m. g. projektā piedalījās viena grupa. Veselības un fizisko 

aktivitāšu  rotaļnodarbību laikā ( slēpošanai piemērotos laika apstākļos) bērniem no 4 .g. v. tiek 

organizētas  slēpošanas apmācības nodarbības, sadarbojoties iestādes pedagogiem ar sporta skolu 

un Talsu 2. vidusskolu.  

Pilotprojekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošanai pirmsskolai izveidojusies 

konstruktīva sadarbība ar VISC . Pirmsskolas izglītības iestādes vadība  sadarbojas ar Izglītības 

kvalitātes valsts dienestu, plānojot un īstenojot  iestādei svarīgu normatīvo aktu izpildes 

nosacījumu izpildi.   

Iestādē notiek ne tikai pasākumi bērniem, bet arī  pieredzes apmaiņas semināri, metodiskās 

apvienības,  projekti, kuros iesaistās ne tikai vecāki, bet arī Talsu novada un citu novadu  

pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, viesi no ārzemēm. 
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Izglītības iestāde iesaistās reģionālajos, valsts un starptautiskajos projektos, veicinot izglītības 

iestādes pedagogu tālākizglītību, atpazīstamību un prestižu.  

   

  

Stiprās puses:  

• Izglītības iestāde  ir atvērta sabiedrībai,  laba sadarbība ar daudzām institūcijām.  

• Iestādes darbības un labās prakses pieredzes popularizēšana  uz kompetencēm balstīta 

mācību satura īstenošanā pedagogiem Latvijā.  

Turpmākā attīstība:  

• Turpināt iesaistīt pedagogus, vecākus un sabiedrības pārstāvjus pirmsskolas izglītības 

iestādes  attīstības izvērtēšanā,  plāna izstrādē.   

• Pilnveidot Talsu PII “Sprīdītis” darba popularizēšanu, turpināt veiksmīgi iesākto 

sadarbību ar citām mācību iestādēm un institūcijām. 

• Turpināt veikt pirmsskolas izglītības iestādes iekšējās kontroles darbu.   

• Sekmēt iestādes un pedagogu dalību dažādu projektu īstenošanā Latvijā un ārzemēs.   

Vērtējums: ļoti labi  

  
  

  

 

 

4. CITI SASNIEGUMI ( IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI SVARĪGĀKAIS, 

SPECIFISKAIS)  

  

• Lepojamies:  

- Talsu PII “Sprīdītis” strādā saliedēts, uz tradīcijām balstīts, mērķtiecīgs, 

profesionāls pedagogu un darbinieku  kolektīvs, kuri ir labākie sava darba darītāji, 

atvērti pārmaiņām un gatavi  izaicinājumiem;  

- Talsu PII “Sprīdītis” ir izstrādājusi un iekļāvusi pirmsskolas programmā citas 

mācību satura jomas - kristīgā mācība un fiziskā rehabilitācija. 

- Talsu PII “Sprīdītis” izglītojamiem piedāvā pašvaldības finansētas interešu 

izglītības nodarbības - tautas dejas un vokālo ansambli. Ansamblis apgādāts ar 

kostīmiem.   

- Pirmsskolas iestādei ir sava mājas lapa www.piispriditis.lv, profils sociālā tīmeklī 

www.facebook.com/piispriditis/, dzejolis, vimpelis un  himna. 

- Publikācija žurnālā “Pirmsskolas izglītība”  par dambretes  spēlēšanas tradīcijām 

Talsu PII “Sprīdītis”/ 2019. g. marts 

http://www.piispriditis.lv/
http://www.piispriditis.lv/
http://www.facebook.com/piispriditis/
http://www.facebook.com/piispriditis/
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- No 2018./2019. m. g. mācību procesa ietvaros izglītojamiem no 4. g. v. tiek  

nodrošināta slēpošanas apmācība. Iegādāts slēpošanas inventārs – slēpju zābaki 

un slēpes ( slēpošanai piemērotos laika apstākļos). 

- Talsu PII “Sprīdītis” organizētais starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņu dambretes turnīrs  “Prāto gudri!”  

- 2019. gada 30. novembrī Talsu PII “Sprīdītis” nosvinēja iestādes pastāvēšanas 70. 

dzimšanas dienu. 

- Lepojamies ar mūsu audzēknes Noras Nordenas izcilajiem sasniegumiem Latvijas 

Olimpiskās komitejas Olimpiskās dienas zīmējumu konkursā "Latvijas Olimpiskās 

komandas talismans". Nora nozīmīgajā konkursā ieguva 1.vietu! 

 

 

• Sasniegumi:   

- Izglītības iestādē tiek organizēti pārdomāti izglītojošie un veselību veicinošie 

pasākumi, kuru plānošanā un īstenošanā tiek iesaistīti izglītojamie, darbinieki un 

vecāki.   

- Mācību iestādei piešķirts LIZDA statuss “Pedagogam draudzīgākā izglītības 

iestāde 2016”;  

- 2019. gada 22. martā Talsu PII “Sprīdītis” viesojās Valsts prezidenta Raimonda  

Vējoņa kundze Iveta Vējone. 

• Iestādes dalība projektos un konkursos:  

- Iestādes dalība VISC  “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijas projektā 

Nr. 8.3.1.1./16/I/002;  

- Dalība AAS “Piejūra” makulatūras vākšanas konkursā  “Palīdzēsim kokiem”.  

• Iestādes vide un tās pilnveide:  

- Mūsdienīga pirmsskolas izglītības iestāde, kurā izglītojamiem ir piemērota un 

atbalstoša vide uz kompetencēm balstīta mācību satura īstenošanai.  

- Iestādes kolektīva mērķtiecīgs darbs iestādes estētiskās un attīstošās vides 

pilnveidē un labiekārtošanā.  

- Lepojamies, ka pirmsskolās izglītības iestādē strādā radoša, ar iniciatīvu un 

idejām bagāta fizioterapeite, kura pašaizliedzīgi piedalās  iestādes vides pilnveidē 

un labiekārtošanā.  

• Pasākumi:  

- Kolektīva un ģimeņu līdzdalība 11. novembra Lāpu gājienā Talsu pilsēta.  



 

70  

  

- Talsu PII “Sprīdītis” Lielās egles atklāšanas pasākums kopā ar ģimenēm.  

- Ziemas sporta diena “Sniedziņa svētki”.  

- Dzimtās valodas dienas pasākumi.  

- Iestādes dzimšanas dienas svinības.  

- Talsu PII “Sprīdītis” Dziesmu un deju svētki” utt.  

- Pavasara sporta svētki kopā ar ģimenēm. 

• Pieredzes apmaiņa un tālāknodošana:  

- Katru trešdienu notiek metodiskās dienas, kad notiek  labās prakses pieredzes 

tālāknodošanas semināri, semināri – praktikumi, radošās darbnīcas, informatīvās 

sapulces utt.  

- Iestādes vadītāja I. Solovjova vadīja pieredzes darbnīcu  Skola2030 konferencē 

“Darbojos, izzinu – mācos ar prieku!” Valmierā ( 2019. g. marts), bet aprīlī  

Skola2030 un Talsu 2. vidusskolas organizētajā konferencē “Lietpratība – zināt, 

prast un lietot”, daloties pieredzē par kompetenču pieejas īstenošanu iestādē, 

sadarbību ar Talsu 2. vidusskolu.  

- 2019./2020. m. g. izglītības iestāde dalījās savā labās prakses pieredzē par 

kompetenču pieejas īstenošanu pirmsskolā ar 31 mācību iestādēm Latvijā: 

 2019. gada 26. septembrī Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu – 

“Varavīksne”, “Margrietiņa”, “Vāverīte”, “Zvaigznīte”, “Eglīte”, “Rūķītis”, 

“Saulīte”, “Pasaka” un “Bitīte” metodiskā diena/ pieredzes apmaiņa Talsu 

PII “Sprīdītis”; 

 2020. gada 17. janvārī starpnovadu sākumskolas skolotāju un 

pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku/ metodiķu metodiskā 

diena/ pieredzes apmaiņa Talsu PII “Sprīdītis”. 

 2020. gada  28. janvārī  Ventspils PII “Varavīksne” un Valdemārpils 

PII “Saulstariņš” pedagogu pieredzes apmaiņa/ metodiskā diena Talsu PII 

“Sprīdītis”. 

 2020. gada 6. februārī pie  mums "Sprīdītī"  Aizputes PII "Pasaciņa", 

Aizputes pagasta pamatskolas, Cīravas PII "Pīlādzītis", Kazdangas PII 

"Ezītis", Kalvenes pagasta pamatskolas un Slampes PII "Pienenīte" 

pirmsskolas izglītības pedagogu metodiskā diena.    

 2020. gada  11. februārī Liepājas PII “Liepiņa”, Dundagas PII 

“Kurzemīte” metodiskā diena Talsu PII “Sprīdītis”. 
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 2020. gada 10. martā Talsu PII "Sprīdītis" pedagogu pieredze/ labās 

prakses popularizēšana  Jelgavas PPII "Pūčuks" un Pastendes PII "Ķipars" 

pedagogiem.    

 

 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, programmu izstrāde un īstenošana  (A) 

iestādē:  

- “Pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” ( 2017./2018. m. g.).  

- “Kompetenču pieeja mācību satura apguvē” ( 2017./2018. m. g.).  

- 2018./2019. m. g. martā tika organizēts jaunā mācību satura aprobācijas seminārs 

Talsu PII “Sprīdītis”,  kuru  vadīja Skola2030 eksperte D. Nordmane. Pedagogi 

piedalījās pieredzes darbnīcā "Problēmrisināšana un sadarbība matemātikas 

mācību jomā pirmsskolā”. Diskutējām par sasniegumiem un izaicinājumiem 

kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošanā pirmsskolā. 

- 2019. gada 30. oktobrī tika izstrādāta programma un organizēti pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides  tālakizglītības kursi “Pareizas stājas 

veidošana rotaļnodarbībās pirmsskolas vecuma bērniem”, kurus vadītāja 

fizioterapeite Malda Freivalde.  

- 2019. g. 5. novembrī Talsu PII “Sprīdītis” tika izstrādāta programma un īstenota 

profesionālās kompetences pilnveides programma “Speciālās zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā”.  

 

• Sadarbība ar organizācijām un institūcijām:  

- Pilotprojekta “Kompetenču pieeja mācību  saturā” īstenošana sadarbībā ar VISC.  

- Konstruktīva, atbalstoša sadarbība ar dažādām mācību iestādēm, institūcijām un 

uzņēmumiem.   

- Organizēta Talsu PII “Sprīdītis” “Ideju darbnīca”, iesaistot vecākus, pedagogus 

un sabiedrības pārstāvjus.  

- Logopēds I. Gintere ir Latvijas logopēdu asociācijas biedre.  

- Iestādes vadītāja I. Solovjova ir IKVD Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās 

darbības novērtēšanas komisijas eksperte.   

- Dalība Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu skolēnu pašpārvalžu un 

jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES” akcijā „Pasmaidi Latvijai”, sadarbībā 

ar Virbu pagasta jauniešu centru. 
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• Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana:  

- 2017./2018. m. g. logopēds I. Gintere ieguva 3  pedagoga profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpi.  

• Atbalsts izglītojamiem:  

           2017./2018. m. g. 

- Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņu sadziedāšanās svētki “Mazputniņš 2017”   Talsu PII “Pīlādzītis”  (A. 

Sebre un mūzikas skolotāja L. Krasucka, M. Freimane un mūzikas skolotāja B. 

Bite). 

- Talsu PII “Sprīdītis” 5 – 7 g. v. audzēkņu dambretes turnīrs “Gudrs. Vēl gudrāks”.   

- Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņu dzejas svētki “Dzejolēns - 2018” Laidzes PII “Papardīte” ( F. Cēbers un 

pirmsskolas skolotāja D. Vizbele, M. Freimane un pirmsskolas skolotāja D. 

Krauze). 

2018./2019. m. g.  

- Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņu sadziedāšanās svētki “Mazputniņš 2018”   Talsu PII “Pīlādzītis”   

(A. Pētersons un mūzikas skolotāja B. Bite). 

- Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņu mūzikas svētki “Orķestru parāde” . 

- Talsu PII “Sprīdītis” 5 – 7 g. v. audzēkņu dambretes turnīrs  “Prāto gudri!”  

- “Džimbas drošības skoliņas” nodarbības iestādē.  

- Kopš 2018./2019. m. g. septembra iestādē ir virtuves pārzinis - pārtikas tehnologs, 

kas atbild par ēdināšanas jautājumiem, veic ēdināšanas kvalitātes monitoringu.  

2019./2020. m.g. 

-  5 – 7 g.v. izglītojamie dalība  veselības veicināšanas nodarbībās, kuras vadīja E. 

Blumbaha ( 2019. gada septembris) 

- Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņu sadziedāšanās svētki “Mazputniņš 2019”   Talsu PII “Pīlādzītis”  - sk. 

A. Ignāte/ S.Siņkēviča, sk. T. Grīnberga/A. Šņoriņa. ( 2019. gada novembris) 

-  Grupas “Zaķēni” un “Lācēni” dalība starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu 

bērnu "Orķestru parādē" Talsu tautas namā ( 2020. g. marts) 

- Talsu PII “Sprīdītis” 5 – 7 g.v. izglītojamo dambretes turnīrs ( 2020. g. marts) 
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- 6 – 7 g.v. izglītojmao grupas “Lācēni” mācību ekskursija uz Kandavas 

Lauksaimniecības tehnikumu ( 2020. g. marts) 

- Starpnovadu pirmsskolas izglītības iestāžu 5 – 7 g. v. audzēkņu dambretes  turnīra 

1. kārta ( 2020. g. 12. marts) 

 

• Atbalsts darbiniekiem:  

- Talsu PII “Sprīdītis” darbiniekiem divas reizes nedēļā, pusdienas pārtraukumā, 

piedāvā ārstniecisko vingrošanu iestādē.  

- Mācību gada sākumā un noslēgumā darbiniekiem  tiek organizēti saliedējoši, 

izglītojoši un sportiski pasākumi.  

- Iestādes budžeta ietvaros, izvērtējot darbinieku darba kvalitāti un efektivitāti pēc 

noteiktiem kritērijiem, notiek darbinieku materiālā stimulēšana.   

- 2019./2020. m. g. pirmsskolas skolotāju palīgiem un tehniskajiem darbiniekiem 

tika organizēts seminārs “Mācību satura īstenošana Talsu PII “Sprīdītis”” ( 2019. 

gada oktobris) 

  

 

 

5. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (BALSTĪTA UZ PAŠVĒRTĒJUMĀ 

IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM)  

  

Turpmākās attīstības vajadzības balstītas uz Edurio aptaujas rezultātiem  

  

Pamatjoma  

  

  

Turpmākā  attīstība  

Mācību saturs  - Turpināt īstenot  kompetenču pieeja mācību saturā. 

- Dažādot mācību procesu, izmantojot interaktīvas metodes 

un digitālos rīkus. 

- Turpināt pedagogu savstarpējo sadarbību mācību satura 

plānošanā un īstenošanā, organizējot labās prakses 

pieredzes popularizēšanu/ atklāto rotaļnodarbību 

vērošanu, kā arī savu kompetenču pilnveidi, tālākizglītību 

metodisko dienu ietvaros. 

Mācīšana un mācīšanās  - Pārskatīt, ja nepieciešams, rediģēt iekšējo normatīvo 

dokumentu “Bērnu mācību  sasniegumu vērtēšanas 

kārtība”. 

- Turpināt bērnu mācību sasniegumu izvērtēšanu un 

dokumentēšanu platformā E – klase. 
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- 2 reizes mācību gadā aicināt vecākus uz individuālajām 

pārrunām.  

- Sadarbības  turpināšana ar  vispārizglītojošo skolu 

sākumskolas posmu pedagogiem. 

Izglītojamo sasniegumi       Veidot pasākumus, turnīrus, konkursus, izstādes u.c. 

bērnu pašizpausmei  

Atbalsts izglītojamajiem  - Sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību izveidot atbalsta 

personāla amata vietas- psihologs un sociālais pedagogs. 

- Paplašināt interešu izglītības iespējas iestādē ( angļu 

valodas nodarbības). 

- Turpināt sadarbību ar Talsu 2. vidusskolu, Talsu novada 

sporta skolu. 

Iestādes vide  - Turpināt labiekārtot spēļu – rotaļu,  sporta  aktivitāšu zonu  

iekšpagalmā. 

- Sadarbībā ar vecākiem (pēc nepieciešamības) uzstādīt 

kastes zaļumu audzēšanai pie grupu nojumēm bērnu 

pētnieciskai darbībai  

Iestādes resursi   - Āra rotaļu inventāra  un sporta inventāra papildināšana āra 

rotaļnodarbībām un brīvai rotaļdarbībai.  

 

Iestādes  darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana  

- Nodrošināt pedagogu supervīzijas. 

- Veicināt sadarbību ar citām PII, organizējot pieredzes 

apmaiņu, metodiskās dienas, mācību ekskursijas/ 

pieredzes braucienus.  

  

  

 

JOMU KVALITĀTES VĒRTĒJUMU LĪMEŅU KOPSAVILKUMS  

  

Joma  Kritērijs  
Vērtējums 

kritērijā  

Mācību saturs  Iestādes īstenotās izglītības programmas  Ļoti labi  

Mācīšana un mācīšanās  

   

   

Mācīšanas kvalitāte  Labi  

Mācīšanās kvalitāte  Labi  

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  Ļoti labi  
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Atbalsts izglītojamiem  

   

   

   

   

   

Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts  

Ļoti labi  

Izglītojamo drošības garantēšana (drošība 

un darba aizsardzība)  

Labi  

Atbalsts personības veidošanā  Labi  

Atbalsts karjeras izglītībā  Labi  

Atbalsts mācību darba diferenciācijai  Labi  

 
Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām  

-  

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  Labi  

Iestādes  vide  

   

Mikroklimats  Labi  

Fiziskā vide un vides pieejamība  Ļoti labi  

Iestādes resursi  

   
Iekārtas un materiāltehniskie resursi  Ļoti labi  

Personālresursi  Labi  

Iestādes darba organizācija, 

vadība un kvalitātes  

nodrošināšana  

   

   

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana  

Labi  

Iestādes vadības darbs un personāla 

pārvaldība  

Labi  

Iestādes sadarbība ar citām institūcijām  Ļoti labi  

   

 

 Pašvērtējums apspriests pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”  pedagoģiskās padomes sēdē, 

ievietots iestādes mājas lapā.  

  

  

 Vadītāja            Ilze  Solovjova       ________________________  

                             (vārds, uzvārds)                              (paraksts)  

    

  

31.08.2020  
  (datums 
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