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1. Iestādes vispārējs raksturojums 

1.1. Vispārīgas ziņas par iestādi 

Dricānu pagastā satiekas Lubāna līdzenums ar Latgales augstieni, māla pakalni mijas ar 

meliorētām tīrainēm, tas atrodas Rēzeknes novada ziemeļrietumu daļā.  

Dricānu PII  atrodas Dricānu  pagasta centrā. Netālu atrodas, ambulance, aptieka,  

pagasta pārvaldes ēka, Kultūras nams, veikali, bibliotēka. 

Iestādes ēka nodota ekspluatācijā 1982.gada 1.oktobrī. No tā laika līdz 1990.gadam 

iestāde atradās sovhoza “Dricēni” pakļautībā. No 1992.gada 13.jūnija iestāde ir pagasta 

pašvaldības pakļautībā. Iestādes telpas sākotnēji tika projektētas bērnudārza vajadzībām. 

Iestāde tika celta uz 90 vietām, bet samazinoties bērnu skaitam, laika gaitā darbojās 

3grupas. 

Pirmajā stāvā atrodas virtuve, pavāra kabinets, pagasta bibliotēka, sociālās aprūpes 

centrs, jauniešu centrs. Otrajā stāvā atrodas divas grupas telpas, vadītājas kabinets, 

logopēda kabinets. 

Atrodamies tikai 20 kilometru attālumā no Rēzeknes, pašā Rēzeknes – Gulbenes ceļa 

malā. 

Iestāde ir siltināta. Pašlaik iestādē darbojas 2 jaukta vecuma grupas. 

 Mācību darba organizācijas pamatforma ir rotaļnodarbība. 

 

Iestādes juridiskā adrese: 

Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde 

,,Dricānu bērnudārzs” Dricāni 

Dricānu pagasts, Rēzeknes novads  

Dibinātājs: 

Rēzeknes novada pašvaldība 

Informācija par iestādi pieejama: Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv 

Iestādes vadītāja: Biruta Bikovska  

Iestādes darba laiks:  

7.30 līdz plkst.17.00 (9,5h) 
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Iestādes darba organizācija: 

Iestāde ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs, spiedogi, noteikta parauga veidlapas. 

Iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku. 

Izglītojamo uzņemšana iestādē notiek visu gadu. Grupas tiek komplektētas pēc iespējas  

atbilstoši vecumposmiem, pieejamajai telpu platībai un iestādes finansiālajam  

nodrošinājumam. 

Iestādē darbojās divas dažāda vecuma grupas: 

-  jaunākā vecuma grupa (1,5 - 4 gadi)  

-  5/6 g. grupa  

 

Izglītojamo skaits uz 1. septembri iepriekšējos mācību gados 

2018./2019..m.g. 26 

2019./2020.m.g. 28 

2020./2021.m.g. 32 

 

Izglītojamo skaita prognoze 

Mācību 

gads 

Audzēkņu 

skaits 

Dzimšanas gads 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015   

2021/2022 30  2 4 5 5 5 9   

2022/2023 31 3 6 6 5 6 5    

 

1.2. Iestādē īstenotās izglītības programmas 

Iestāde realizē vispārējās pirmsskolas  izglītības programmu, kods 01011111  (licence 

Nr. V-5692 no 2012.gada 16.oktobrī). 

Iestādē ir izveidojušās savas tradīcijas un pasākumi: 

- Miķeļdiena; 

- Ziedu, dārzeņu, sēņu izstādes 

- Mārtiņdiena; 

- Latvijas Valsts dibināšanas dienas svinības; 

- Ziemassvētki 

- Ģimenes diena 

- Meteņi; 
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- Lieldienas; 

- Sestdienas talka; 

- Mātes diena; 

- Izlaidums  

 

1.3. Izglītības iestādes personāls 

Iestādē nodarbināti 10 darbinieki: 5 pedagogi (vadītājs, 2 pirmsskolas izglītības 

skolotāji, 1 pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs, skolotājs – logopēds), 5 tehniskie 

darbinieki. Skolotājs logopēds strādā blakusdarbā un iestādē ir nodarbināts uz 0,16 slodzi, 

kā arī mūzikas skolotājs strādā blakusdarbā uz 0,32 likmes. 

Visiem skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. Pedagogi ir vecumā no 45 - 60 

gadiem. Atbalsta  speciālists  ir tikai logopēds, bet Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības 

Pārvalde ir izveidojusi  Izglītības atbalsta centru (izglītības  psihologs,  logopēds,  speciālās  

izglītības pedagogs, sociālais pedagogs), kas koordinē speciālās izglītības atbalsta sistēmas 

darbību Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs.  

Iestādes vadītāja kopš 1990. gada ir Biruta Bikovska. 

Katrā grupā strādā skolotāja palīgs, kurš nodrošina ne tikai tīrību grupas telpās, bet arī 

palīdz grupu skolotājām pedagoģiskajā darbībā, gan daloties apakšgrupās mācību procesā, 

gan dodoties āra pastaigās un mācību ekskursijās. 

Darbiniekiem katru gadu tiek piedāvāta iespēja paaugstināt savu profesionālo 

kvalifikāciju, apmeklējot  kursus, seminārus. 

 

2. Izglītības iestādes pamatmērķi 

Vīzija  

Mūsdienu vajadzībām atbilstoša – pirmsskolas izglītības iestāde, kas iedrošina un rosina 

izglītojamos izzināt, jautāt, meklēt, eksperimentēt, sadarboties un līdzdarboties.  

Mērķis 

Attīstīt aktīvu, patstāvīgu, pašpietiekamu un zinātkāru personību, veicinot katra izglītojamā 

veselīgas pašapziņas veidošanos un savu spēju apzināšanos, audzināt aktīvu pilsoni 

sabiedrībā.  

 



6 

 

 

Uzdevumi: 

- Veicināt izglītojamo vispusīgu attīstību drošā un attīstošā vidē, mērķtiecīgi 

apgūstot mācību saturu, ievērojot pirmsskolas vecuma bērnu individuālās 

vajadzības un intereses. 

-   Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt 

tradīcijas, aktualizēt saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūru.  

-  Turpināt pilnveidot labvēlīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem, respektējot un 

izvērtējot katra izglītojamā individuālo attīstību.  

-  Īstenot izglītības programmu, organizēt mācību un audzināšanas darbu, 

izvēlēties   izglītošanas darba metodes un formas, mērķtiecīgi nodrošinot 

izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības stiprināšanu un 

sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai; 

- Sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai citiem viņa likumiskajiem pārstāvjiem; 

- Nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē 

nepieciešamos mācību līdzekļus; 

- Racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un 

personāla resursus. 

 

Dricānu pirmsskolas izglītības iestāde iepriekšējā periodā nav vērtēta. 

 

3. Iestādes sniegums un tā novērtējums kvalitātes 

rādītājos pa jomām 

3.1. Mācību saturs 

Dricānu PII  realizē vienu licencētu izglītības programmu 

Izglītības programma Kods Licences numurs, 

izdošanas gads 

Derīguma 

termiņš 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01 01 1111 V-5693 

16.10.2012. 

Beztermiņa 

 

Izglītības programmas realizācija notiek atbilstoši licencē noteiktajām prasībām. 
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Licencētā izglītības programma atbilst vispārējās pirmsskolas izglītības programmas 

paraugam un Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

Skolotāji strādā pēc ISEC, VISC izstrādātām un IZM apstiprinātām vispārējās 

pirmsskolas izglītības paraugprogrammām, ievērojot MK noteikumus Nr.533 (31.07.2011.) 

par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Skolotāji pārzina pirmsskolas izglītības 

vadlīnijās  izvirzītos mērķus, uzdevumus, pedagoģiskā procesa organizācijas principus, 

plānotos rezultātus, vērtēšanas pamatprincipus. 

Katras  grupas pedagogi mācību  gadam izstrādā mācību tēmas, kas gada laikā, ja 

nepieciešams, var tikt mainītas.   

Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību literatūras sarakstu apstiprina 

iestādes vadītājs. Izglītības iestāde nodrošina izglītības programmas īstenošanai atbilstošus 

mācību literatūru, līdzekļus un izdales materiālus. 

Mācīšanās  darba  organizācijas laiks tiek atspoguļots katras grupas  dienas  režīmā  un 

mācību jomu  sarakstā, kas tiek izvietoti katras grupas informācijas stendā. 

Izglītības  iestāde  mācību  darbu  plāno pedagoģiskajā  sēdē. Pedagoģiskās sēdes notiek 

2 reizes gadā. 

Secinājumi: 

- izglītības iestāde piedāvā vienu izglītības programmu; 

- nodrošināti mācību līdzekļi, metodiskie materiāli, mācību grāmatas; 

- iestādē darbojas logopēds; 

- skolotāji aktīvi sadarbojas, apmeklē kursus un seminārus; 

- skolotāji plāno un realizē individuālo darbu ar bērniem, kuriem ir grūtības 

mācībās un talantīgajiem bērniem. 

Turpmākā attīstība: 

- sekot līdzi valstī notiekošajām pārmaiņām izglītības satura reformas jomā;  

- uzsākta  kompetenču  pieejā  balstīta  mācību  satura ieviešana ar 

2019./2020.mācību gadu; 

- mācību literatūras  un mācību līdzekļus izvērtēšana, ņemot vērā  kompetenču 

pieeju mācību saturā. 

Vērtējums – labi. 
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3.2. Mācīšana un mācīšanās 

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību  darbs  iestādē  tiek  plānots pedagoģiskajās  sēdēs, nosakot  pedagoģiskos  

mērķus  un uzdevumus konkrētam mācību gadam. Par tiem tiek informēti  vecāki grupu 

sapulcēs un Iestādes padomes sanāksmēs. 

Galvenais bērna darbības veids pirmsskolā ir rotaļa, darbības organizācijas formas ir 

bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība. Izglītības satura apguvei piecgadīgiem un 

sešgadīgiem bērniem  īsteno integrētās rotaļnodarbībās. 

Rotaļnodarbību īstenošanu veic, pamatojoties uz noteikumiem par valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām. Skolotāji ir izstrādājuši mācību jomu tēmas pa mēnešiem un 

nedēļām. Rotaļnodarbībās, skolotāji ņem vērā bērna attīstības posmu īpatnības,  spējas un 

virzību uz radošu domāšanu. Uzmanība vairāk tiek pievērsta runas attīstīšanai, apkārtējās 

vides izzināšanai, psihosociālajai gatavībai un pakārtoti tam arī lasīšanai, rakstīšanai un 

matemātikai. 

Rotaļnodarbībās tiek izmantotas, galda spēles, krāsojamas un rakstāmas darba lapas, 

audio un video ieraksti, dators,  Google,  YouTube, ievietotie ieraksti un mācību filmas, 

kas palīdz papildināt konkrētu mācību tēmu. 

Rotaļnodarbību vērošanas rezultāti liecina, ka skolotāju izmantotās mācību metodes un 

darba formas ir daudzveidīgas, atbilstošas bērna vecumam un spējām. 

Mācīšana  tiek  organizēta vidē, kas  iekārtota  atbilstoši vecumposma  īpatnībām  un  

iestādes resursiem, sekmējot izglītojamo patstāvību  un pašvadītu  mācīšanos. Katra  

vecumposma  grupa  ir iekārtota  funkcionāli,  kas  rada  vietu  mācīšanas  darbam,  kustību  

un  radošām  aktivitātēm. Ikdienas darbošanās  gaita  ar  izglītojamiem  tiek  atspoguļota  

noteiktā  dienas  režīmā, ko apstiprina iestādes vadītājs un  kas tiek izvietots vecāku 

informatīvajā stendā. 

Mācību  satura  apguvei  izvēlētās  metodes  ir  daudzveidīgas  un  piemērotas  

izglītojamo  vecumposmiem. Visbiežāk izmanto: sarunas (stāstīšana un klausīšanās), grupu 

darbu, individuālo  darbu, didaktiskās  spēles,  galda  spēles,  ritma vingrinājumus, 

eksperimentus  un praktisko darbošanos. Mācību ekskursijas tiek plānotas uz  iestādei  

tuvākajām vietām un iestādēm tā, lai izglītojamiem būtu iespēja iepazīties ar daudzveidīgo 

profesiju pasauli. 

Parasti mācību ekskursijas un pārgājieni notiek rudenī un pavasarī - uz daudzveidīgiem 

dabas objektiem, pagasta iestādēm (bibliotēka, pagasts pārvalde, kultūras nams). 
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Iestāde organizē mācību ekskursijas bērniem: 

- zoodārza apmeklējums Audriņu pagastā; 

Uz iestādi tiek aicināti nozaru speciālisti - medmāsa, bibliotekāre. 

Iestāde nodrošina izglītojamos ar  nepieciešamajiem  mācību un rotaļu materiāliem, kas 

atbilst apgūstamajam mācību saturam  katrā vecuma grupā. Pedagogi arī paši gatavo 

metodiskos materiālus, izdales materiālus, mūzikas instrumentus. Skolotāji piedalās 

novada mēroga metodisko izstrādņu skatēs. 

Mūzikas nodarbības notiek  2 reizes nedēļā. Izglītojamie  mūzikas  skolotājas  vadībā  

piedalījās  Rēzeknes novada rīkotajā “Mazo talantu saietā”. 

Sadarbojoties grupu skolotājiem un vecākiem  tiek veidotas izstādes:  

- Dārzeņu izstāde; 

- Ziedu kompozīciju izstāde 

- Ziemassvētku  egles rotājumi; 

- Lieldienu olu izstāde; 

Bērnu vērošana un konsultācijas vecākiem sadarbībā ar IP pedagogu atbalsta centra 

pedagogiem. 

Bērna sasniegumu vērtēšana notiek katra bērna iepriekšējo sasniegumu kontekstā.  

Pedagoģiskajā procesā vērtēšanu veic:  

- novērojot; 

- jautājot; 

- klausoties; 

- izmantojot bērnu darbus. 

Bērnu sasniegumus skolotājs regulāri atzīmē pedagoģisko vērojumu rezultātu  tabulā. 

Izglītības programmas apguves laikā ar bērna zināšanu, prasmju un attieksmju 

vērtējumu, izsakot to mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo bērna darbībā un 

sasniegumos, regulāri iepazīstina bērnu vecākus. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves, 

vecākiem tiek sniegta rakstiska informācija par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm 

un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem). 

 

Secinājumi: 

- pedagogu kolektīvs ir  radošs, atvērts jaunām idejām; 

- mācību procesā tiek izmantotas  informācijas tehnoloģijas; 
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- skolotāji sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē bērnu sasniegumus. Rezultātu 

analīze tiek izmantota mācību procesa uzlabošanai. 

Turpmākā attīstība: 

- veicināt skolotāju  sadarbību,  daloties  pieredzē  ar  kolēģiem  un  kopā  

meklējot efektīvākās darba formas un metodes; 

- veicināt  izglītojamo  pašvaldību,  pašiniciatīvu,  stiprināt pārliecību par savu 

mācīšanos; 

- vairāk  organizēt rotaļnodarbības  ārpus iestādes telpām. 

Vērtējums – labi. 

 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Mācīšanās iestādē visas dienas garumā. Izglītības iestādes vadītājs un grupu skolotāji 

iepazīstina vecākus ar dienas organizāciju iestādē. Gan mācību jomu saraksts, gan dienas 

režīms vecākiem ir pieejams arī ikdienā, grupu informācijas stendos. Vecāki grupu  

sapulcēs  tiek  informēti  par  mācīšanās  procesam  nepieciešamo  materiālo  bāzi,  ko 

nodrošina  pašvaldības  un  mērķdotācijas  finansētie  līdzekļi. 

Katrā grupā ir izstrādāti kārtības noteikumi, kas ir vizualizēti ar zīmējumu palīdzību un 

izglītojamam ikdienā atgādina par rīcību dažādās ikdienas situācijās. Izglītojamie 

iepazīstas ar grupiņas kārtības noteikumiem, kuri jāievēro rotaļnodarbību, rotaļu un spēļu, 

sportisko aktivitāšu laikā.  

Pedagogi sadarbojas ar izglītojamiem gan tiešā, gan netiešā veidā, visas dienas garumā 

– rotaļnodarbībās, organizējot individuālo darbu, atpūtas brīžos, pastaigu laikā u.tml. 

Sadarbības veidi ir atkarīgi no konkrētā vecumposma (runājot, dziedot, spēlējoties). 

Grupu skolotājas veic bērnu konkrētā mēneša apmeklējuma uzskaiti grupas žurnālos, 

norādot šādus skaidrojumus:  “-” -nav  apmeklējis  pirmsskolas  iestādi, “+”- ir apmeklējis 

pirmsskolas iestādi. Ja iemesli nav zināmi, tad sazināmies ar izglītojamā ģimeni. Nav 

izglītojamo, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.  

Vecāku sapulcēs vadītāja informē vecākus par Dricānu PII Iekšējās kārtības 

noteikumiem,  vecāki ar parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar noteikumiem.  

Iestāde sadarbojas ar Dricānu pagasta Sociālo dienestu un Bāriņtiesu, regulāri veicot 

informācijas apmaiņu un nodrošinot ģimenēm nepieciešamo atbalstu. 
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Apmeklējam ne tikai iestādes organizētos pasākumus, bet arī Dricānu KN piedāvātās  

izrādēs bērniem, izstādes, svētku svinēšana kopā ar sākumskolas skolēniem, Dricānu 

vidusskolā – leļļu teātra izrādes. 

Mācību gada laikā, divas reizes, izglītojamo sasniegumi tiek atzīmēti iestādes 

izstrādātajās “Bērnu attīstības novērošanas  un  izpētes kartēs”  (pie grupu skolotājiem). 

Tās ir izstrādātas katram vecumposmam saistībā ar pirmsskolas izglītības mācību satura 

programmu. 

 

Secinājumi: 

- mācību process organizēts visas dienas garumā rotaļnodarbībās ar integrētu 

mācību saturu kā arī  patstāvīgā darbībā. 

Turpmākā attīstība: 

- mācību procesa nodrošināšana ar mūsdienu informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijām; 

- mācīšanās procesa pilnveidošana atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām. 

Vērtējums – labi. 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Mācību gada laikā, divas reizes, izglītojamo sasniegumi tiek atzīmēti iestādes 

izstrādātajās Bērnu attīstības novērošanas un izpētes kartēs (pie grupu skolotājiem). Bērnu 

attīstības novērošanas un izpētes kartes ir izstrādātas katram vecumposmam. 

Sagatavošanas  grupas  vecuma  izglītojamie,  beidzot  pirmsskolas  izglītības  iestādi,  

saņem  rakstisku  vērtējumu  par  saviem  sasniegumiem, zināšanām, prasmēm un 

iemaņām. 

Izglītojamo vecāki informāciju par izglītojamo mācību sasniegumiem gūst  vecāku 

individuālo sarunu laikā ar grupas skolotāju, kā arī ir iespējamas individuālajās sarunas ar 

logopēdu, mūzikas skolotāju, vadītāju. 

Mācību gada noslēguma pedagoģiskajā sēdē skolotāji dalās pieredzē par izglītojamo 

sasniegumiem mācību gada laikā. 

 

Secinājumi:  

- vienotas  izglītojamo  izaugsmes  dinamikas  uzskaites  sistēmas lietošana 

izglītības iestādē; 
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- kognitīvo prasmju, gatavības skolai testu veikšana, konsultāciju un 

rekomendāciju sniegšanu vecākiem šajā jomā. 

Turpmākā attīstība: 

- turpināt pilnveidot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

Vērtējums –labi. 

 

3.3. Izglītojamo sasniegumi 

Pedagogi organizē mācību ekskursijas, rosina piedalīties konkursos. 

Katru gadu iestādes izglītojamie piedalās Rēzeknes novada rīkotajā “Mazo talantu 

saietā”. 

Pedagogi grupā veic izglītojamo sasniegumu analīzi.  Gatavības skolai testa  noslēgumā 

skolotāja aicina  vecākus  individuāli  iepazīties  ar  iegūtajiem rezultātiem. Pārrunā 

izglītojamā stiprās puses un jomas, kurās nepieciešams vecāku ieguldījums un atbalsts, lai 

izglītojamais būtu gatavs skolai.  

Sadarbība ar  Dricānu vidusskolu, ekskursija uz skolu. 

 

Secinājumi: 

- iestādes  mūzikas  skolotājas  profesionalitāte,  strādājot  ar  izglītojamajiem  

kuriem  ir grūtības un profesionalitāte strādājot ar talantīgajiem bērniem; 

- izglītojamo dalība iestādes un ārpus iestādes pasākumos. 

Turpmākā attīstība: 

- darbs ar vecākiem, lai veicinātu vecāku izpratni par organizētajām aktivitātēm 

un bērnu sasniegumiem; 

- pilnveidot   pirmsskolas   skolotāju  vērtēšanas  kompetenci, lai, dažādojot  

mācību  sasniegumu  veidus  un  paņēmienus,  veicinātu izglītojamo mācīšanas 

motivāciju. 

Vērtējums – labi. 

 

3.4. Atbalsts izglītojamiem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

Iestādē 1reizi nedēļā darbojas logopēds. Skolotājs  logopēds  veic  valodas  traucējumu  

diagnostiku,  korekcijas  nodarbības, pedagogu un vecāku konsultēšanu, sagatavo rakstisku 
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novērtēšanas ziņojumu par izglītojamā runu un valodu, ja izglītojamais apmeklē  

pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā. Darbs ar 

izglītojamajiem norit individuālajās nodarbībās un retu reizi apakšgrupu nodarbībās. 

Skolotāja logopēds sadarbojas ar grupu pedagogiem, bērnu vecākiem un vadītāju. 

Sadarbība ar pagasta Sociālo dienestu un Bāriņtiesu. 

Rēzeknes novada izglītības pārvaldes pedagogu atbalsta centra speciālistu konsultācijas 

iestādes pedagogiem darbam ar bērniem.  

Logopēds  piedalās vecāku  sanāksmēs,  sniedz  vecākiem rekomendācijas un 

ieteikumus bērnu audzināšanā un citos vecākiem interesējošos jautājumos. 

Izglītojamajiem  un  vecākiem  ir  pieejamas  Rēzeknes novada speciālās izglītības 

atbalsta centra speciālistu konsultācijas, vienojoties par konkrētu datumu un  laiku. Ar 

vecāku piekrišanu, speciālisti tiek aicināti arī uz iestādi, lai vērotu konkrēto izglītojamo un 

sniegtu profesionālu atbalstu. 

Katram izglītojamajam ir bērna medicīnas karte, kurā ir svarīgākā informācija par bērna 

veselības stāvokli.  

Izglītojamais pēc slimošanas ar infekcijas slimībām iestādē tiek pieņemts tikai ar ārsta 

zīmi. Šo dokumentu pārraudzību veic grupu skolotājas (skat. medicīnas kartes un ārsta 

zīmes vadītājas kabinetā).  

 Par gūto traumu vai veselības stāvokļa pasliktināšanos tiek ziņots vecākiem, vadībai, 

smagā gadījumā notiek sazināšanās ar ģimenes ārstu, neatliekamo medicīnisko palīdzību.  

Izglītības iestādes personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības 

jomā  un pārzina,  kā  sniegt  psiholoģisko  un  sociālpedagoģisko  atbalstu  izglītojamiem, 

vajadzības  gadījumā  zina  kur  griezties  pēc  padoma.   

 

Secinājumi: 

- atbalsta personāla sadarbība ar grupu pedagogiem un vecākiem izglītojamo 

audzināšanas un mācīšanas jautājumos; 

- sadarbība ar Dricānu pagasta  sociālo dienestu, bāriņtiesu. 

Turpmākā attīstība: 

- turpināt sniegt kvalitatīvu un savlaicīgu psiholoģisko un sociālpedagoģisko 

atbalstu. 

Vērtējums – labi. 
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3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības un drošības noteikumi un visas nepieciešamās 

drošības instrukcijas. 

Mācību gada sākumā grupu skolotāji iepazīstina vecākus ar iekšējās kārtības 

noteikumiem: 

- izglītības iestādē ir izstrādāti drošības noteikumi izglītojamo drošībai; 

- grupas telpās, nodarbībās; 

- sporta zālē, sporta nodarbībās, sporta laukumā; 

- mūzikas zālē; 

- citos iestādes organizētajos pasākumos; 

- pārvietošanās pa koridori un kāpnēm; 

- pie galda ēdot; 

- personīgā higiēna; 

- iestādes teritorijā/ laukumos; 

- ceļu satiksmes noteikumi; 

- ugunsdrošība un rīcība ārkārtējās situācijās; 

- elektrodrošība; 

- pastaigas, pārgājieni, ekskursijas; 

- pirmā palīdzība. 

Ar  noteikumiem  izglītojamos  iepazīstina  grupu  skolotājas  mācību  gada  sākumā  un 

atkārtoti mācību gada laikā. Ir izstrādāti iestādes evakuācijas plāni, kas izvietoti katrā 

stāvā. 

Palīdzības izsaukšanai, gaitenī izvietota informācija, kur zvanīt steidzamos gadījumos. 

Vienu reiz gadā notiek mācību trauksme, lai bērni un  darbinieki praktiski varētu ātri, bez 

panikas atstāt  telpas evakuācijas gadījumā.  

Izglītības iestādes darbībā tiek ievērotas darba aizsardzības un darba drošības, 

ugunsdrošības un higiēnas prasības, ko apliecina kontrolējošo institūciju pārbaudes akti. 

Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodekss, ir saistošs iestādes darbinieku 

profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipiem, veicot darba pienākumus, tai skaitā –

neizmantot līdzekļus un neiesaistīties darbībās, kas varētu diskreditēt profesiju vai negatīvi 

iespaidot iestādes reputāciju sabiedrībā. Ar “Ētikas kodeksu” tiek iepazīstināti visi 

darbinieki,  ko apliecina ar savu parakstu.    

Iestādē  ir  uzstādīta  ugunsdrošības  apziņošanas  sistēma. 
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Grupu skolotāji, sadarbībā ar izglītojamajiem (ņemot vērā vecumposmu) ir izstrādājuši 

grupas kārtības noteikumus, ar kuriem izglītojamie tiek iepazīstināti mācību gada sākumā 

un atkārtoti ikdienā  pēc  nepieciešamības.   

Par vardarbību, tās izpausmes veidiem un rīcību, skolotāji bērnus izglīto rotaļnodarbībās 

saskaņā ar tēmu izglītojamo drošībai vai atsevišķi - pēc nepieciešamības. 

Izglītības  iestādē  ir  organizēta darba  aizsardzības  sistēma. Rēzeknes novada 

pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “Media Control” par darba aizsardzības un 

ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšanu pašvaldības iestādēs. 

Pirmsskolas izglītības iestādē  strādā medicīnas māsa, kura veic regulāru bērnu 

medicīnisko aprūpi. Gada laikā vairākas reizes tiek veikta pedikulozes un ādas slimību 

pārbaude. Notiek sadarbība starp medicīnas māsu un grupu skolotājiem, tālāk ar vecākiem 

(medmāsas likme ir 0.1 likme). Negadījumu, traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumos 

vecāki tiek informēti telefoniski. Iestādē ir ierīkota un uzturēta aprūpes telpa  pēkšņi 

saslimušajiem bērniem līdz mediķu ierašanās brīdim. Regulāras pārbaudes Iestādē veic 

Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests. 

Tiek piesaistīti dažādi speciālisti, kuri vada nodarbības bērniem, kā, piemēram, zobu 

higiēnists, sporto droši- speciālists fiziskās aktivitātes ikdienā. 

 

Secinājumi: 

- bērni jūtas droši iestādes teritorijā; 

- bērni regulāri tiek izglītoti drošības jautājumos, zina kā rīkoties ārkārtas 

situācijās un evakuācijas gadījumā. 

 

Turpmākā attīstība: 

- dažādot drošības tēmu materiālus un turpināt iesaistīt tēmas izzināšanā 

izglītojamos; 

- organizēt praktiskās nodarbības izglītojamajiem un darbiniekiem, lai regulāri 

atjaunotu prasmes rīkoties ekstremālās un ārkārtas situācijās; 

- sadarbībā ar pedagogiem, izglītojamo vecākiem un izglītojamajiem popularizēt 

veselīga dzīvesveida un higiēnas pasākumus. 

Vērtējums – labi. 
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3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Audzināšanas darbs izglītības iestādē tiek plānots un realizēts atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 480, “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, 

mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”. Katru 

mācību gadu tiek sastādīts audzināšanas darba plāns, kura saturs mācību gada sākumā tiek 

precizēts un apspriests, ir izvirzīti gada galvenie uzdevumi. 

Pedagoģiskajā procesā pedagogi izglītojamajiem veido izpratni un attieksmi par dzīves 

pamatvērtībām, tai skaitā par sevi, savu veselību. Dienas gaitā pedagogi ar savu piemēru 

audzina  bērnos  atbildību  par  savu  rīcību  un  pienākumiem,  stiprina  piederību  Latvijai. 

Izmantojot dažādus mācību līdzekļus, uzskates materiālus, video un diskusijas, izglītojamie 

iepazīst Latviju, tās kultūru, dabu un dzīvniekus. 

Audzināšanas darbs notiek  ciešā  sadarbībā  ar izglītojamo  vecākiem,  tiek  organizētas    

izstādes, kas veicina bērnu interesi par apkārtējo pasauli un notikumiem. 

2019./2020.mācību gadā izglītojamie  un  viņu vecāki  atbalstīja un  labprāt  iesaistījās 

dažādos pirmsskolas izglītības iestādes un Rēzeknes novada organizētajos pasākumos, 

izstādēs un konkursos:  

- 18.11.19. – Svētku pasākums “ Mēs - Latvijai”; 

- 20.12.19. - Ziemasvētku pasākums ,, Zvaniņš skan, zvaniņš skan...” 

Audzināšanas  tematiskajā  plānā  ir  paredzēta  izglītojamo  patriotiskā  audzināšana. 

Pirmsskolas pedagogu un izglītojamo kolektīvs, sadarbojoties ar bērnu vecākiem apmeklē 

Dricānu KN svētku pasākumu 18.novembrī, iestādē tiek organizēti bērnu vecumam 

atbilstoši Latvijas dzimšanas dienas pasākumi. Vecākās grupas izglītojamie ar pedagogiem  

dodas  mācību  ekskursijās  un  pārgājienos. 

Pedagogi regulāri veic izglītojamo apmācību par veselīgo uzturu, augļiem un 

dārzeņiem. Iestāde daudzus gadus piedalās Eiropas Savienības atbalsta  programmā Skolas 

auglis un Skolas piens. Izglītojamo vecāki pozitīvi novērtēja dalību šajā programmā. 

Izglītības iestādē katrā grupā ir izstrādāti savi  kārtības noteikumi, atbilstoši bērnu 

vecumam un sapratnei. Noteikumus izstrādā kopā ar izglītojamajiem, veidojot bērnos 

izpratni par noteikumu ievērošanas nepieciešamību un sekām, neievērojot šos noteikumus. 

Daži vecāki bērnus ved uz Austrumlatvijas pakalpojumu centru “Zeimuļs” Rēzeknē 

(mākslas un sporta pulciņi). 
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Secinājumi: 

- izglītojamiem nodrošināta iespēja gūt radošās darbības pieredzi kvalitatīvi 

organizētajos koncertos un pasākumos; 

- iestāde nodrošina izglītojamiem veselīgu dzīvesveidu; 

- izglītojamie un viņu vecāki ar prieku  piedalās iestādes muzikālajos, sporta 

pasākumos un citās aktivitātēs; 

- visa gada garumā tiek realizēta pilsoniskā, patriotiskā un valstiskā audzināšana. 

Turpmākā attīstība: 

- turpināt realizēt pilsonisko, patriotisko un valstisko audzināšanu. 

Vērtējums – labi. 

 

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Pirmsskolas izglītības iestādē tiek izmantotas daudzpusīgas rotaļnodarbības, pārgājieni,  

mācību  ekskursijas.   

Vispirms pirmsskolas izglītojamie iepazīst pirmsskolas iestādes dažādās profesijas –

skolotāja, skolotāja palīgs, vadītāja, logopēds, pavārs, medmāsa.  Viss  iestādes personāls 

iesaistās karjeras izglītības pasākumu īstenošanā: savā darba vietā stāsta izglītojamiem par 

savu profesiju, demonstrē darba rezultātus. Izglītojamie labprāt piedalās dažādu profesiju 

izpētē.  Izglītojamie  zīmē,  vizualizē  šīs  profesijas. 

Iestādes izglītojamo vecāki un vecvecāki  tiek  iesaistīti dažādu  profesiju 

popularizēšanā, viņi radoši prezentē savus amatus (bibliotekāre, medmāsa u.c.) 

izglītojamiem. 

Izglītības iestādei ir izveidojusies laba sadarbība ar Dricānu pagasta bibliotēku, 

vidusskolu, KN. Ir pieejami izdales materiāli  par profesijām. 

 

Secinājumi: 

- izglītojamiem ir iespēja iepazīt dažādas profesijas; 

- sadarbība ar Dricānu pagasta bibliotēku, KN, vidusskolu. 

Turpmākā attīstība: 

- turpināt sadarbību ar dažādu profesiju pārstāvjiem; 

- paplašināt materiālu klāstu par profesijām, uzkrāt videofilmas par profesijām. 

Vērtējums – labi.  
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3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Saskaņā ar pirmsskolas  izglītības vadlīniju prasībām par spēju, prasmju, zināšanu un 

talantu izkopšanu, izglītības iestādē ir radīta iespēja integrētās rotaļnodarbībās pakāpeniski 

apgūt nepieciešamās prasmes, zināšanas un iemaņas, lai izglītojamos  sagatavotu  skolas  

gaitu uzsākšanai.   

Integrētās  rotaļnodarbības  pedagogi  veido  tā,  lai  izglītojamie  varētu  iekļauties 

mācību procesā. Ja kādam izglītojamajam izvirzītie uzdevumi ir nepaveicami, bērnam 

palīdz skolotājs vai skolotāja palīgs.  

Ja izglītojamais ir kavējis pirmsskolas izglītības iestādi, skolotāja plāno  individuālu 

darbu  ar  bērnu,  lai  palīdzētu  viņam  iekļauties  mācību  un  rotaļu  vidē. 

Izglītojamo  vajadzību  izpētē  ir  iesaistīts  logopēds. Sadarbojas ar grupu pedagogiem 

un vecākiem.  

Pirmsskolas izglītības iestādē norisinās darbs ar talantīgajiem izglītojamiem. Bērniem  ir 

iespējas papildus mācīties dziedāt, zīmēt, sportot, tāpēc kopā ar vecākiem apmeklē 

Austrumlatvijas pakalpojumu centru “Zeimuļs” Rēzeknē. Mūzikas  skolotāja palīdz 

pedagogiem atklāt  talantus, strādā  ar  bērniem individuāli. 

 

Secinājumi: 

- integrētās rotaļnodarbības ļauj diferencēt izglītības darbu; 

- dienas ritms atbalsta diferencētu un individuālu pieeju izglītojamo spēju un 

prasmju attīstībā. 

Turpmākā attīstība: 

- turpināt darbu pie dziedošo talantu pamanīšanas un tālākas sagatavošanas; 

- piedalīties Rēzeknes novada rīkotajā pasākumā “Mazo talantu saiets”. 

Vērtējums – labi. 

 

3.4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

Iestāde neīsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas. 

Iestādei ir laba sadarbība ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības atbalsta centra 

speciālistiem (psihologs un speciālais pedagogs), kuri apmeklē iestādi, vēro izglītojamos 

un sniedz ieteikumus darbam ar izglītojamajiem, kuriem ir uzvedības traucējumi. 

Pēc speciālistu ieteikumiem veiktie atbalsta pasākumi: 

- individuālais darbs ar logopēdu; 
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- pedagogi un vadītāja regulāri sadarbojās ar izglītojamo vecākiem, sociālo 

dienestu, bāriņtiesu. 

 

Secinājumi:  

- individuālās nodarbības un atbalsts bērniem; 

- logopēda atbalsts; 

- Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības atbalsta centra speciālistu atbalsts. 

Turpmākā attīstība: 

- pilnveidot pedagogu zināšanas darbā ar izglītojamiem, kuriem nepieciešams 

atbalsts. 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Sadarbība ar izglītojamo ģimenēm tiek organizēta, izmantojot dažādas darba formas: 

- grupu vecāku sapulces; 

- iestādes vecāku kopsapulces; 

- iestādes padomes darbs; 

- individuālās sarunas; 

- vecāku dalība grupu un  iestādes  pasākumos; 

- vecāku  radošās darbnīcas. 

Vecāki zina,  ka  ar priekšlikumiem  vai  ierosinājumiem  var  griezties  pie  grupu  

skolotāja  un  iestādes  vadītājas. Plānojot turpmāko darbu, tiek izskatīti un ņemti vērā 

vecāku priekšlikumi.  

Iestāde informē vecākus par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem.  

Divas reizes mācību gadā vai biežāk tiek organizētas iestādes un grupu vecāku sapulces, 

kurās vecāki saņem informāciju par iestādes darbu, iestādes plānotajiem pasākumiem.  

Atbilstoši  normatīvo  dokumentu  prasībām,  izglītojamo  vecāki  tiek  informēti  par 

notiekošo iestādē, to norises kārtību, izmaiņām normatīvajos dokumentos un citiem  ar  

iestādes darba organizāciju saistītiem jautājumiem. 

Iestādē  tiek  organizēti  kopīgi  pasākumi  izglītojamiem  un  vecākiem – Latvijas 

dzimšanas dienas svinīgais pasākums, Ziemassvētku pasākumi, Mātes  dienas  svētki,  

izlaidumi,  ekskursijas,  u.c. 
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Vecāki tiek aicināti iesaistīties pasākumu norisē un Iestādes padomes darbā.   

Vecāku  atsaucība  un  līdzdalība  izglītības  iestādes  organizētajos  pasākumos  

(vecāku sapulces, izstādes, koncerti utt.)  ir laba. 

Vecāki regulāri tiek aicināti apmeklēt  visus  iestādes pasākumus gan mutiski, gan ar 

afišu   palīdzību.   

Notiek  veiksmīga vecāku  sadarbība  ar pirmsskolas izglītības iestādes logopēdu. 

Iestādes padome darbojas atbilstoši reglamentam. Iestādes padomē darbojas visu grupu 

vecāku pārstāvji, skolotāji un iestādes vadītāja. Iestādes padomes priekšsēdētāju ievēl no 

vecāku pārstāvju vidus. Iestādes padomes sēdēs risina jautājumus par iestādes un vecāku 

sadarbību,  par  izglītojamo  drošību  un  veselību,  pirmsskolas  izglītības  iestādes  

attīstības prioritātēm,  izskata  vecāku  ieteikumus  un  priekšlikumus.  Iestādes  padome  

aktīvi  iesaistās pirmsskolas izglītības iestādes darba organizācijas uzlabošanā. 

 

Secinājumi: 

- daudzveidīgi izglītojošie pasākumi bērniem kopā ar vecākiem; 

- atbalsta  personāla (logopēda) veiksmīga sadarbība ar pedagogiem un vecākiem; 

- teicama sadarbība ar Iestādes padomes vecākiem. 

Turpmākā attīstība: 

- rosināt izglītojamo vecākus līdzdarboties iestādes darbā. 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

3.5. Iestādes vide 

3.5.1. Mikroklimats 

Iestādes darbinieki realizē iestādes mērķus un uzdevumus kopīgi, atbalsta viens otru, 

cenšas pilnveidot savu darbu un darba vietu. Darbinieki (skolotājas, skolotāju palīgi, 

tehniskais personāls, atbalsta personāls, vadība) sniedz atbalstu izglītojamiem un viņu 

vecākiem. Tas ir pamats pozitīva iestādes tēla veidošanai un uzturēšanai. 

Kolektīvs  apsveic  darbiniekus  svētkos  (dzimšanas  dienā).  Kolektīvs atzīmē kopā 

Lieldienas, Ziemassvētkus. Iestāde katru gadu izvirza labākos pedagogus pateicības rakstu 

pasniegšanai Rēzeknes novada rīkotajā pasākumā “Skolotāju dienā”. 
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Iestādei ir savas tradīcijas: Mārtiņdiena, Miķeļi, Latvijas dzimšanas diena, 

Ziemassvētki, Meteņdiena, vecvecāku diena, Lieldienas, Māmiņdienai veltīts koncerts, 

izlaidums. Bērni aktīvi piedalās novada rīkotajos pasākumos. 

Iestādē tiek atbalstītas izglītojamo un darbinieku tiesības, spējas, veiktais darbs. Tiek 

ievērots vienlīdzības princips savstarpējā saskarsmē, iestādes vadība izturas taisnīgi pret 

visiem pedagogiem, izglītojamiem, darbiniekiem. Iestādes darbinieki ir godīgi un taisnīgi 

pret saviem kolēģiem,  izglītojamiem  un  ģimenēm.  

Ir  izstrādāti  iestādes  Iekšējās  kārtības  noteikumi,  ar kuriem vecāki ir iepazīstināti 

izglītojamo uzņemšanas dienā un  kārtējā gada septembra mēnesī. Katru  rudeni  vecāku  

kopsapulcē  iestādes  vadītāja  vecākus  iepazīstina  ar  Iekšējās  kārtības noteikumiem. 

Izglītības iestāde savstarpēji vienojas par pienākumu un uzdevumu izvirzīšanu un to 

realizāciju. 

Attieksmē pret apmeklētājiem izglītības iestādes personāls ir laipns un korekts. 

Ir izstrādāti arī iestādes darba kārtības noteikumi. 

Darbinieki tiek iepazīstināti ar Rēzeknes novada pašvaldības “Ētikas kodeksu”, kas ir 

saistošs visām Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm. Iestādes  darbinieki  ievēro  darba  

kārtības  noteikumus  un  Ētikas  kodeksu (apliecina ar savu parakstu). 

Darbiniekiem un vecākiem ir iespēja griezties pie vadītājas jautājumu vai 

konfliktsituāciju gadījumā.  To  var  darīt  gan  griežoties  tieši  pie  vadības,  gan  pa  

telefonu,  gan  rakstiski,  gan izmantojot  e-pastu.  Visi  jautājumi  tiek  risināti  

nekavējoties.  

 

Secinājumi: 

- izglītības iestādē ir savas tradīcijas; 

- iestādē tiek veicināta patriotiskā audzināšanā. 

Turpmākā attīstība: 

- turpināt darbu  ar  vecākiem,  darbiniekiem  un  izglītojamiem  iekšējo 

noteikumu un kārtību prasību ievērošanā un izpildē; 

- turpināt izkopt esošas iestādes tradīcijas, veidot un attīstīt jaunas. 

Vērtējums – labi.  
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3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Dricānu pirmsskolas izglītības iestādes ēka  atrodas ,,Dricānu bērnudārzs”, Dricāni 

Dricānu pag., Rēzeknes novadā, LV-4615. 

Iestādes telpas ir atbilstošas licencētās izglītības programmas realizēšanai. 

Grupu telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Telpu iekārtojums 

un inventārs atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam.  Vienai grupai  nav 

atsevišķas guļamistabas, tāpēc bērni guļ grupas telpā. 

Grupu telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām prasībām, telpās tiek nodrošināta 

optimāla temperatūra, telpas tiek regulāri vēdinātas un uzkoptas. Telpu apgaismojums ir 

atbilstošs normatīvo aktu prasībām. Telpu krāsojums ir gaišās, saulainās krāsās, kas veicina 

izglītojamo labsajūtu.  

Kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls, pārbaužu dokumenti ir 

pieejami pie iestādes vadītājas. Izglītības iestāde ir saņēmusi Veselības inspekcijas pozitīvu 

aktu par telpu atbilstību sanitāri higiēniskajām prasībām. 

2019. gadā tika iegādātas jaunas iekārtas rotaļu laukumā, nobruģēts celiņš, uzbūvēta 

jauna nojume. 

Izglītības iestādi regulāri pārbauda kontrolējošās institūcijas: Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests, Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests.  Visi atzinumi ir 

reģistrēti un ir pieejami. 

 

Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas 

adrese 

 

Atzinums 

 

Izsniegšanas 

datums 

,,Dricānu bērnudārzs”, 

Dricāni, Dricānu pag, 

Rēzeknes nov., LV- 4615 

Atzinums no Veselības inspekcijas, slēdziens–objekts 

pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu 

prasībām Nr. 00443519 

07.10.2019. 

,,Dricānu bērnudārzs”, 

Dricāni, Dricānu pag, 

Rēzeknes nov., LV- 4615 

Pārbaudes akts Nr.22/9.8-3.1-73 par plānoto 

ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības 

prasību ievērošanas kontroli.  

24.04.2020. 

,,Dricānu bērnudārzs”, 

Dricāni, Dricānu pag, 

Rēzeknes nov., LV- 4615 

Atzinums no pārtikas un veterinārā dienesta 

 Nr. 78-20-10235 

13.02.2020. 
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Izglītojamie kopā ar skolotājām regulāri piedalās iestādes telpu noformēšanā, tīrības un 

kārtības uzturēšanā. 

Izglītības iestādē regulāri un plānveidīgi tiek veikti telpu remonti budžeta ietvaros.  

Iestādē ir iekārtots interneta pieslējums, Wi-Fi nodrošinājums.  

Sakārtota ugunsdzēsības un trauksmes apziņošanas signalizācijas sistēma visās iestādes 

telpās.   

Izglītības iestāde ir nožogota, ir  laukums āra pastaigām un nodarbībām.  

Iestādes teritorija ir apgaismota, lai izglītojamie varētu veikt pastaigas un rotaļas 

diennakts tumšajā periodā. 

 

Secinājumi: 

- pašvaldības līdzekļu piesaiste pirmsskolas iestādes fiziskās vides 

labiekārtošanai; 

- plānveidīgs un mērķtiecīgs iestādes telpu remonts un teritorijas sakārtošana; 

- telpu estētiskais noformējums, tīrība un kārtība iestādes telpās un teritorijā; 

-  sakopta un labiekārtota iestādes apkārtne;  

- iestādes teritorija ir ierobežota, ierīkots mūsdienīgs rotaļu laukums, tās apkārtne 

ir droša bērniem. 

Turpmākā attīstība: 

- mērķtiecīgi plānot un realizēt iestādes telpu remontu un teritorijas 

labiekārtošanu. 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

3.6. Iestādes resursi 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 

Iestādei ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. 

Iestādi vada un finanšu resursus pārrauga iestādes vadītāja, kas nodrošina arī izglītības 

procesa organizāciju un norisi iestādē.  

Iestādes saimniecisko darbību realizē  Dricānu pagasta pārvalde.  
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Iestādes finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, 

materiāltehnisko līdzekļu iegādei, iestādes infrastruktūras uzturēšanai un darbībai iestādē ir 

visas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas.  

Iestādes vadītāja regulāri pārskata un informē Iestādes kolektīvu par finanšu 

izlietojumu. Iestādes kolektīvā nosaka prioritātes līdzekļu sadalei. Piesaistītie līdzekļi tiek 

izmantoti mērķu realizēšanai.  

Pedagogi savā darbā var izmantot datorus, skeneri, printerus,  kopētāju,  CD  un  DVD 

ierakstus  no  iestādes  metodiskā kabineta. 

Pakāpeniski  tiek  mainītas  mēbeles  grupu  telpās.  

Iestādē  ir 2  portatīvie datori, katram skolotājam, vadītājai, pavāram. Pedagogi arvien 

biežāk izmanto tos savās integrētajās rotaļnodarbībās un pasākumos ar vecākiem. Visi 

materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā. Atbildīgās personas iestādē  veic  

materiāltehnisko līdzekļu uzskaiti, laicīgi konstatē bojājumus, novērš  tos. Materiāltehnisko 

resursu un iekārtu izmantojums ir efektīvs, racionāls. 

Pedagogiem ir pieejama jaunākā mācību literatūra, daiļliteratūra, uzziņu literatūra, 

enciklopēdijas, metodiskā literatūra, kas regulāri un plānveidīgi tiek atjaunota. 

Iestādes finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmas realizēšanai un iestādes 

darbības realizēšanai un attīstībai. Finanšu līdzekļus izmanto atbilstoši iestādes izvirzītajām 

prioritātēm un vajadzībām. Iestādes vadītāja konsultējas ar iestādes padomi un 

darbiniekiem par finanšu līdzekļu izdevumu plānošanu un regulāri informē par finanšu 

līdzekļu sadali. 

Iestāde ir pielāgota mācību procesa nodrošinājumam un saimnieciskajām vajadzībām. 

Iestādē ir iekārtoti atsevišķi kabineti: logopēda, grupu telpas, sporta un pasākumu zāle, 

guļamistabas, virtuves bloks, aprūpes telpa. Iestādē ir viens krāsains printeris, skeneris  

vadītājas kabinetā, laminēšanas iekārta, fotoaparāts, 1 televizors. Katram Iestādē esošajam 

materiāli tehniskajam līdzeklim, aparatūrai vai aprīkojumam ir noteikta atrašanās vieta un 

atbildīgais. Iestāde ievēro drošības pasākumus tehnisko līdzekļu uzglabāšanā. Visi 

darbinieki ir informēti par to, kādi materiāli, tehniskie līdzekļi ir pieejami, un zina to 

lietošanas kārtību. Visas iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. 

Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt  Dricānu pagasta  bibliotēku, KN. 

Izglītojamie ir nodrošināti ar bezmaksas mācību grāmatām. Mācību grāmatas tiek 

regulāri atjaunotas un pilnveidotas.  
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Telpu iekārtojums nodrošina izglītības programmu realizēšanu. Regulāri tiek pārskatīta 

telpu atbilstība izglītojamo un pedagogu vajadzībām. Katru gadu tiek papildināts sporta 

inventārs. 

 Iestādē  nepārtraukti noris darbs pie informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

pilnveidošanas, ir pieejams bezvadu internets. 

Regulāri tiek papildināts inventārs sporta zālē, grupās. 

Visi bērni ir pilnībā nodrošināti ar mācību grāmatām un darba burtnīcām, ar attīstošām 

spēlēm un kancelejas piederumiem, mācību materiāliem. 

Mācību grāmatu, metodisko materiālu, saimniecisko materiālu klāsts tiek papildināts 

plānveidīgi un regulāri. 

Iestāde ir nodrošināta ar  video novērošanu, apsardzes sistēmu un ugunsdrošības 

signalizāciju. Redzamās vietās ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros ir atzīmētas 

ugunsdzēšamo aparātu atrašanās vietas.  

Darbinieku pienākumi, tiesības un atbildību jomas noteiktas amatu aprakstos, darba 

līgumos un darba kārtības noteikumos. 

Telpas ir funkcionālas. Telpu uzturēšanu nodrošina apkalpojošais personāls.  

Iestādē ir  sakopta, telpās ir telpaugi. Apkārtne ir tīra un kārtīga, apzaļumota. 

Iestādes telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām.  

Telpās tiek ievērotas sanitārtehniskās normas ir atbilstošs apgaismojums, ir optimāla 

temperatūra, telpas tiek regulāri vēdinātas, uzkoptas atbilstoši uzkopšanas un dezinfekcijas 

laika paredzētajam grafikam.  

 
 

Secinājumi: 

- iestādē ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un iekārtas izglītības 

programmu īstenošanai; 

- abās grupās ir datori. 

Turpmākā attīstība: 

- iegādāties portatīvo datoru mūzikas skolotājai un logopēdam. 

Vērtējums – ļoti labi. 
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3.6.2. Personālresursi 

 

Dricānu pirmsskolas izglītības iestādē strādā 10 darbinieki: 2 pirmsskolas izglītības 

skolotājas, vadītāja, mūzikas skolotāja, logopēds, 5 tehniskie darbinieki (2 pirmsskolas 

skolotāju palīgi, pavārs un pavāra palīgs, medmāsa ).  

Iestādē ir izglītības programmas īstenošanai  nepieciešamais personāls. Pedagoģiskā 

personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. Pedagogi regulāri 

pilnveido savu profesionālo meistarību, apmeklējot kursus, seminārus, izglītojošus 

pasākumus. Visiem darbiniekiem ir apgūtas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības 

jautājumos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Iestādes  vadītāja   piedāvā  pedagogiem  un  tehniskajiem darbiniekiem aktuālus 

kvalifikācijas celšanas kursus, seminārus un citus pasākumus. 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

Akreditējamā izglītības 

programma 

Pedagogu skaits 

akreditējamajā izglītības 

programmā 

Pedagogu skaits, kuri ir 

piedalījušies profesionālās 

kompetences pilnveidē 

atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām 

01011111 5 5 

 

Iestāde  apmaksā  obligāto  veselības  pārbaudi  un  arodārsta apmeklējumu. 

 

 Secinājumi: 

- izglītības iestāde ir pilnībā nodrošināta ar kvalificētiem pedagoģiskajiem 

kadriem; 

- izglītības  iestādē  ir  visi  nepieciešamie  personāla  resursi  izglītības   

programmas īstenošanai un iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai; 

- darbinieki regulāri paaugstina profesionālo kompetenci. 

Turpmākā attīstība: 

- turpināt plānot darbinieku kvalifikācijas celšanas kursu apmeklējumus; 

- veicināt darbinieku profesionālās kompetences pilnveidi. 

Vērtējums –  labi. 
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3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 

Iestādes  pedagoģiskais  process  veidots  uz  pedagoģiskās  padomes sēdē  

pieņemtajiem lēmumiem par gada galvenajiem uzdevumiem. 

Iestādes vadība plāno, organizē, koordinē iestādes un skolotāju darbu, tā izvērtēšanu.  

Tiek veikta iestādes darbības izvērtēšana, aptverot visas iestādes darbības jomas. 

Tiek veikta dokumentu izpēte, skolotāju un vecāku ieteikumi.  

Iestādes attīstības plāns ir  pārskatāms, tajā ir noteiktas prioritātes 3 gadiem. 

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

Katru  mācību  gadu  pirmsskolas  izglītības  iestāde  izvērtē  izglītojamo  mācību  un 

audzināšanas sasniegumus un rezultātus, analizē tos pedagoģiskās padomes sēdē. 

 

Secinājumi: 

- izglītības iestādes attīstības plānošanas nepārtrauktība.  

Turpmākā attīstība:   

- organizēt vecāku aptaujas, lai izzinātu vecāku vēlmes iestādes darba plānošanā; 

- regulāri veikt iestādes pašvērtējumu. 

Vērtējums – labi. 

 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Dricānu pirmsskolas  izglītības  iestādē  ir  izstrādāti  tās  darbību  reglamentējoši 

dokumenti,  kas  atbilst  normatīvo  aktu  prasībām.  Tas  ir  iestādes  nolikums, licencēta 

izglītības programma. Visiem darbiniekiem ir personas lietas un amatu apraksti. 

Dokumenti atbilst  dokumentu  izstrādāšanas  un  noformēšanas  prasībām  un  ir  sakārtoti  

atbilstoši  lietu nomenklatūrai. 

Izglītības iestādē darbojas iestādes padome un pedagoģiskā padome. 

Par izglītības iestādes darbību atbild vadītāja. 

Iestādes vadītāja savā darbībā ievēro un veicina gan izglītojamos, gan personālu ievērot 

vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tajā skaitā lojalitāti Latvijas Republikai un 

Satversmei. 

Izglītības  iestādes  vadītājs  kopā  ar  pedagoģisko  kolektīvu  plāno,  organizē  un  vada 

izglītības iestādes darbu. Vadītājs deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi.  
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Vadītāja nodrošina veiksmīgu sadarbību ar vecākiem, Iestādes padomi, Rēzeknes 

novada Izglītības pārvaldi, Dricānu pagasta pārvaldi. Sadarbībā ar vecākiem un Iestādes 

padomi, tiek uzklausīti priekšlikumi, ierosinājumi izglītības iestādes svarīgu problēmu 

risināšanā. 

Tā kā iestādē nav izglītības metodiķa, darbu plāno vadītāja kopā ar pedagogiem. 

Izglītības iestādes vadītāja nodrošina izglītojamo mācību sasniegumu, iemaņu un prasmju 

izvērtēšanu divas reizes mācību gadā. Iestādes personālam, vecākiem un izglītojamajiem ir 

iespēja brīvi komunicēt ar vadību. 

 

Secinājumi: 

- izglītības iestādē ir izstrādāti tās darbību reglamentējoši dokumenti. 

Turpmākā attīstība: 

- iestādes vadītājas sadarbības turpināšana ar personālu, vecākiem un 

izglītojamajiem; 

- vadītāja turpina plānot, vadīt iestādes darbu, turpina iepazīstināt personālu ar 

pieņemtajiem lēmumiem. 

Vērtējums – labi. 

 

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Iestāde īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar izglītojamo ģimenēm, ar citām izglītības 

iestādēm kā arī pašvaldības, valsts un citām institūcijām. 

Pirmsskolas izglītības iestādei ir regulāra sadarbība ar dibinātāju - Rēzeknes novada 

pašvaldību, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi un Dricānu pagasta pārvaldi.  

Pašvaldība organizē kursus un seminārus pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem, 

plāno bezmaksas tālākizglītību pedagogiem, organizē konkursus, pasākumus 

izglītojamajiem, metodisko izstrādņu konkursus pedagogiem. 

Pirmsskolas izglītības kolektīvs vienmēr piedalās pašvaldības  organizētajos projektos 

un pasākumos.  Tādā veidā  popularizējot  pirmsskolas  izglītības  iestādi  sabiedrībā.   

Pirmsskolas izglītības iestāde  piedalās programmās no Lauku atbalsta dienesta „Skolas 

piens” un ,,Skolas auglis”. 

 

 

 



29 

 

 

Secinājumi: 

- laba sadarbība ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, pagasta 

pārvaldi un sociālajiem dienestiem. 

Turpmākā attīstība: 

- paplašināt sadarbību ar citām Rēzeknes novada izglītības iestādēm. 

Vērtējums – labi. 



30 

 

 

4. Pašvērtējuma kopsavilkums 

 

Nr. Jomas Vērtējuma 

līmenis 

1. Mācību saturs labi 

2. Mācīšana un mācīšanās  

2.1. Mācīšanas kvalitāte labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa labi 

3. Izglītojamo sasniegumi labi 

4. Atbalsts izglītojamiem  

4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts labi 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana ( drošība un darba aizsardzība) labi 

4.3. Atbalsts personības veidošanā labi 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā labi 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai labi 

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni ļoti labi 

5. Iestādes vide  

5.1. Mikroklimats labi 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamībā ļoti labi 

6. Iestādes resursi  

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi ļoti labi 

6.2. Personālresursi labi 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana labi 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība labi 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām labi 
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5. Turpmākā attīstība 

Pamatjomā MĀCĪBU SATURS 

- Turpināt realizēt licencētās izglītības programmas, ievērojot pārmaiņas izglītības 

procesā.  

- Nodrošināt efektīvu mācību satura plānošanu ikdienā - formulēt saprotamus, 

izmērāmus, bērniem personiski nozīmīgus sasniedzamos rezultātus. 

- Veicināt izglītojamo patriotismu, sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību vietējās 

kopienas un valsts dzīvē, vides sakārtošanā un saglabāšanā. 

 

Pamatjomā MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

- Pilnveidot zināšanas  par kompetenču pieeju izglītībā, apmeklējot kursus, lasot 

pedagoģisko literatūru, daloties ar pieredzi savā starpā un novada līmenī.  

- Turpināt dažādot rotaļnodarbību vadīšanas veidus, uzsverot izglītojamā lomu, 

viņa vēlmes. 

- Veicināt mācību vides radīšanu atbilstoši rotaļnodarbību mērķiem un 

uzdevumiem, lai veicinātu izglītojamo mācīšanās spējas un patstāvību. 

- Attīstīt izglītojamo personiskās īpašības, kas sekmē apgūt mācību saturu, kas 

paredzēts attiecīgajā pakāpē izglītības mācību satura programmā. 

- Vērst uzmanību zināšanu kvalitātei, pielāgot mācību tempu pēc katra izglītojamā 

spējām, ņemot vērā viņu individualitāti. 

- Mācību satura apguvi virzīt uz apzinātiem domāšanas procesiem ciešā saistībā ar 

izglītojamo personiskā pieredzē balstītu faktu izziņu. 

- Sekmēt izglītojamo motivāciju, atbalstot viņus pedagoģiskajā procesā. 

- Piemērot uz izglītojamo virzītu mācīšanas stilu un metodiskos paņēmienus. 

 

Pamatjomā  IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

- Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam un vēlmei paaugstināt savus 

ikdienas mācību sasniegumus. 

 

Pamatjomā ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

- Turpināt sadarbību ar Rēzeknes novada atbalsta centra speciālistiem, sociālo 

darbinieku, logopēdi. 

      -    Veselīga dzīvesveida popularizēšanas pilnveidošana. 
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-  Turpināt bērnu izglītošanu drošības jautājumos. 

 

Pamatjomā IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  VIDE  

- Turpināt izkopt un attīstīt jaunas iestādes tradīcijas. 

- Turpināt darbu pie pilsoniskās piederības Latvijas valstij veicināšanu. 

- Iestādē darbu organizēt tā, lai izglītojamie varētu justies droši. 

- Budžeta ietvaros veikt telpu kosmētiskos remontus. 

- Turpināt uzturēt kārtību un tīrību izglītības iestādes apkārtnē. 

 

Pamatjomā IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

- Turpināt pilnveidot materiāltehnisko aprīkojumu. 

- Turpināt nodrošināt efektīvu mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošanu. 

 

Pamatjomā IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

- Pilnveidot izglītības iestādes darba pašvērtēšanas procesu, palielinot vecāku  

iesaistīšanu. 

- Regulāri izvērtēt attīstības plāna izpildi, veikt nepieciešamās korekcijas. 

- Turpināt pilnveidot iestādes darba organizāciju, vadības pārraudzības un kontroles 

darbu. 

- Turpināt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, institūcijām, organizācijām. 

 

 

 

Dricānu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja            Biruta Bikovska 

Datums: 30.09.2020. 

 

SASKAŅOTS: 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldes vadītājs      Guntars Skudra 

 

 Z.V 
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