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1. Iestādes vispārējs raksturojums 

1.1. Vispārīgas ziņas par iestādi 

Gaigalavas pagasts  atrodas Austrumlatvijas zemienes Lubāna līdzenumā, Rēzeknes novada 

ziemeļrietumu daļā. Tuvākā pilsēta Rēzekne 34 km. 

Gaigalavas PII  atrodas Gaigalavas  pagasta centrā. Netālu atrodas Gaigalavas pamatskola, 

ambulance, aptieka, Gaigalavas pagasta pārvaldes ēka, Kultūras nams, bibliotēka, mežs. 

Pēc pieejamajiem vēsturiskajiem dokumentiem bērnudārzs nodots ekspluatācijā 1979.gadā, 

atvērts 1980.gada 11.janvārī. No 1980.gada līdz 1990.gadam bērnudārzs atradās kolhoza 

“Gaigalava” pakļautībā, pēc tam SIA “Gaigalava” pakļautībā. No 1992.gada 1.jūnija bērnudārzs 

ir pagasta pašvaldības pakļautībā. 

Pirmajā stāvā tagad ir skolas ēdnīca, virtuve, noliktava, sporta zāle, garderobe, veļas māja, 

pavāra kabinets. Otrajā stāvā atrodas divas grupas telpas, vadītājas kabinets, metodiskais 

kabinets, aktu zāle. 

No 2008.gada 6.septembra līdz 2009.gada martam tika veikti remontdarbi. Pilnībā tika 

nomainīta apkure, griestu un grīdas segums, remontētas grupas telpas un sanitārie mezgli, zāle, 

kāpņu telpa, visas palīgtelpas, pārbūvēta virtuve un iegādāts  jauns inventārs virtuvei. 

2012.gadā - projekts „Gaigalavas PII teritorijas labiekārtošana”- Ls 594,50 – āra nojumes ar 

skatuvi renovācija un labiekārtošana, iestādes teritorijai nomainīts žogs. 

2013. gadā – ES EZF projekts „Apgūsti zvejniecību – rotaļājoties!” daudzfunkcionāls bērnu 

rotaļu laukums – Ls 14 266.54 

2014.gadā – ELFLA projekts „Ģimeņu klubiņa izveide Gaigalavas pagastā” aprīkojuma 

iegāde - 7 973.93 EUR 

 

Iestādes juridiskā adrese: 

Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestāde 

Skolas iela 1, Gaigalava, 

Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads  

Dibinātājs: 

Rēzeknes novada pašvaldība 

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

Iestādes vadītāja: Ilga Švarce 

Ar 2018.gada 3.septembri, Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādei pievienotas Rēzeknes 

novada pašvaldības Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes grupas ar pirmsskolas izglītības 

programmas realizācijas vietas adresi:  
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 Skolas iela 1, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads; 

 “Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads. 

Iestāžu darba laiki:  

Gaigalavas pagastā no plkst.7.30 līdz plkst.18.00 (10,5h) 

Nagļu pagastā  no 8.00 līdz plkst. 17.00 (9h) 

 

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

atbilstoši vecumposmiem, pieejamajai telpu platībai un iestādes finansiālajam  

nodrošinājumam. 

Iestādē darbojās trīs dažāda vecuma grupas: 

- “Bitītes” jaukta vecuma grupa (1.5 - 7 gadi) – Nagļu pagastā; 

- “Taurenīši”  jaunākā vecuma grupa (1,5 - 4 gadi) – Gaigalavas pagastā; 

- “Pūcītes” 5/6 g. grupa – Gaigalavas pagastā. 

 

Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo skaits 2019/2020.m.g. 

Dzimšanas gads Bērnu skaits pa programmas 

realizācijas vietām 

Kopā 

Gaigalavas pag. Nagļu pag. 

2018.g. 1 1 2 

2017.g. 6 6 12 

2016.g. 8 1 9 

2015.g. 3 5 8 

2014.g. 7 1 8 

2013.g. 3 1 4 

Kopā 43 

 

Izglītojamo skaits uz 1. septembri iepriekšējos mācību gados 

2017./2018.m.g. 33 

2018./2019.m.g. 44 

2019./2020.m.g. 43 

 

Izglītojamo skaita prognoze 

Mācību 

gads 

Audzēkņu 

skaits 

Dzimšanas gads 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

2020/2021 47  2 7 13 9 9 7 
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2021/2022 44  6 7 13 9 9  

 

Izglītojamo  nokļūšanu  izglītības  iestādē  no tuvākajām  apdzīvotajām  vietām(pēc  vecāku 

izvēles)  nodrošina pašvaldības transports - skolēnu autobuss.  

 

1.2. Iestādē īstenotās izglītības programmas 

Iestāde realizē vispārējās pirmsskolas  izglītības programmu, kods 01011111  (licence Nr. 

V-5693 no 2012. gada 16. oktobrī). 

Iestādē ir izveidojušās savas tradīcijas un pasākumi: 

- Zinību diena; 

- Tēvu diena; 

- Miķeļdiena; 

- Mārtiņdiena; 

- Latvijas Valsts dibināšanas dienas svinības; 

- Ziemassvētku gaidīšanas laiks – Advente; 

- Radošās darbnīcas vecākiem ar bērniem; 

- Ziemassvētku pasākums; 

- Vecvecāku pēcpusdiena; 

- Meteņi; 

- Lieldienas; 

- Sestdienas talka; 

- Mātes diena; 

- Izlaidums un citi pasākumi. 

 

1.3. Izglītības iestādes personāls 

Iestādē nodarbināti 12 darbinieki: 7 pedagogi(vadītājs, 3 pirmsskolas izglītības skolotāji,1 

pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs,  2 skolotāji logopēdi),9 tehniskie darbinieki. Skolotāji 

logopēdi strādā blakusdarbā. Tehniskajiem darbiniekiem nav visiem pilna slodze.  

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.  
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Iestādes vadītāja kopš 2005. gada ir Ilga Švarce. 

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   

Mūsdienīga pirmsskolas izglītības iestāde, kurā kopj tradīcijas, uztur ģimenes vērtības un 

veicina bērnu personības veidošanos caur dzīves norišu praktisku izpratni. Sakārtota un 

pieejama vide, kurā bērns attīta savu radošo potenciālu un gūst nepieciešamās zināšanas, 

prasmes un attieksmes turpmākai dzīvei. 

 

Mērķis 

Organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, nodrošinot izglītojamajiem iespēju 

sagatavoties pamatizglītības apguvei, veicinot viņu vispusīgu un  harmonisku attīstību, ievērojot 

viņu attīstības likumsakarības un vajadzības, zināšanas, prasmes un attieksmes. 

Uzdevumi 

 Sekmēt kompetenču pieeju mācību saturā, veicot izmaiņas mācīšanas pieejā, 

vērtēšanā, galveno uzmanību pievēršot izglītojamā sensitīvajam periodam. 

 Veidot labvēlīgu mācību vidi mācību satura apguvei. 

 Īstenot pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi, organizēt kursus un pieredzes 

apmaiņas atbalsta pasākumus jaunā mācību satura pakāpeniskai ieviešanai. 

 Veicināt lielāku vecāku, kā iestādes sniegto pakalpojumu vērtētāju, iesaistīšanu 

mācību procesā. 

3. Iestādes sniegums un tā novērtējums kvalitātes rādītājos pa jomām 

3.1. Mācību saturs 

Gaigalavas 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 
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Izglītības programmas realizācija notiek atbilstoši licencē noteiktajām prasībām. 

Licencētā izglītības programma atbilst vispārējās pirmsskolas izglītības programmas 

paraugam un Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

Skolotāji strādā pēc ISEC un VISC izstrādātām un IZM apstiprinātas vispārējās pirmsskolas 

izglītības paraug programmām, ievērojot MK noteikumus Nr.716 (21.11.2018.) par valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem. Skolotāji 

pārzina pirmsskolas izglītības vadlīnijās  izvirzītos mērķus, uzdevumus, pirmsskolas izglītības 

saturā un procesā iekļaujamās vērtības, obligāto saturu, tā apguves plānotos rezultātus jomās un 

īstenošanas principus, vērtēšanas pamatprincipus. 

Rotaļnodarbības visas dienas garumā ir veidotas atbilstoši bērnu vecumam un bērna 

attīstībai. Paredzot satura apguvei, pedagogi ņem vērā izglītojamo spējas, intereses, vajadzības.   

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 

nodarbību sarakstā. Nodarbību saraksti tiek izvietoti katras grupas informācijas stendā. 

Izglītības  iestāde  mācību  darbu  plāno un  apstiprina septembra pedagoģiskajā  sēdē. 

Pedagoģiskās sēdes notiek 2 reizes gadā. 

Secinājumi: 

- ir stabils un kvalificēts pedagoģiskais kolektīvs.; 

- radoša pieeja izglītības procesa inovācijām. 

Turpmākā attīstība: 

- pilnveidot mācību saturu, izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas un daudzveidīgas 

mācību metodes; 

- nodrošināt konsekventu mācību satura pēctecību. 

Vērtējums – labi. 

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, kas pakārtojas  novada izvirzītajām prioritātēm.. 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.  
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Mācību satura īstenošanu plāno un organizē pamatojoties uz noteikumiem par valsts 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām un saskaņā ar izglītības iestādes apstiprināto rotaļnodarbību 

sarakstu.  

Mācību procesā skolotāji  izmanto  daudzveidīgas  mācību  metodes un materiālus,  

atbilstošus  izglītojamo vecumposmam,  mācību  priekšmetam un  PII  mācību  saturam. 

Izglītojamie  zina rotaļņodarbībās  izvirzītās  prasības.  Izglītojamo  darbība  tiek  veicināta  uz  

līdzdalību, patstāvību, sadarbību. Pedagogi rotaļnodarbības un citas aktivitātes plāno gan ar visu 

grupu, gan pa apakšgrupām, gan pa pāriem, gan arī individuāli. 

Organizē mācību pastaigas un ekskursijas arī ārpus iestādes teritorijas(pastaigas uz mežu, 

braucieni uz Rēzeknes muzeju, zoodārzu). Ir  grupas  noteikumi, dienas  režīms,  mazākajam 

vecumam  arī  ģērbšanās secība ir izveidota piktogrammu formātā. 

Tiek aicināti nozaru speciālisti uz iestādi - zobu higiēnists, bibliotekāre. 

Iestāde nodrošina izglītojamos ar  nepieciešamajiem  mācību un rotaļu materiāliem, kas 

atbilst apgūstamajam mācību saturam  katrā vecuma grupā. 

 Mūzikas nodarbības notiek  2 reizes nedēļā. Bērnu vērošana un konsultācijas vecākiem 

sadarbībā ar IP pedagogu atbalsta centra pedagogiem. 

Pedagogiem kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai ir pieejami portatīvie datori. Mācību 

materiālu sagatavošanai pedagogiem  ir  pieejams  laminators,  kopētājs  un  printeris. Katrā  

grupā  ir  mūzikas atskaņotāji. Iestāde nodrošina visas grupas ar mācību materiāliem un 

līdzekļiem. Mācīšanās procesu rosina mūsdienīga iestādes telpu un āra rotaļu laukuma vide. 

Skolotāji  apmeklē  pieredzes  apmaiņas  seminārus  un  kursus . Norīkojām darbiniekus uz  

“Pirmsskolas skolotāja palīga  darbs  bērncentrētā  grupā” kursiem  skolotāju palīgiem.   

Izstrādāta bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Skolotāji katras lielās tēmas beigās 

veic ierakstus bērnu mācību sasniegumu pedagoģisko vērojumu kartēs. 

Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves, vecākiem sagatavo rakstisku vērtējumu par bērna 

sasniegumiem attiecībā pret obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem.. 

Secinājumi: 

- Mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas darbs 

- Ir teicama materiālā bāze; 

Turpmākā attīstība: 

- attīstīt inovatīvas pieejas izglītojamo apmācībā. 

Vērtējums – labi. 
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3.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Skolotāji veicina bērniem mācīšanos motivāciju. Pirmsskolas skolotājs strādā , lai ikviens 

bērns varētu pilnvērtīgi attīstīt savu potenciālu, personību, fiziskās spējas, kā arī celt pašapziņu 

un savas vērtības apziņu. Savā darbā pedagogi izmanto dažādu  papildliteratūru, metodes, 

paņēmienus un mācību formas. Skolotājas rosina bērnus strādāt mērķtiecīgi, atbilstoši savām 

spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apgūšanā, sniegt zināšanas balstoties uz reālu dzīvi un 

praktisko izziņu. 

Secinājumi: 

- Izglītojamie aktīvi iesaistās mācību procesā; 

- Labiekārtotas mācību telpas. 

Turpmākā attīstība: 

- turpināt dažādot mācīšanas un mācīšanās metodes un formas. 

Vērtējums – labi. 

 

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

 

   Izglītojamo sasniegumu vērtēšana notiek atbilstoši vadlīnijās noteiktajiem pirmsskolas 

izglītības apguves plānotajiem rezultātiem, kuru apguve veicina bērna fizisko, psihisko un 

sociālo attīstību.  

Ikdienas pedagoģiskajā procesā pedagogi veic diagnosticējošo, formatīvo un summatīvo 

vērtēšanu. Katras tēmas sākumā skolotājas novēro bērnus un mutiski sniedz vērtējumus – 

pamudinājuma vai ieteikuma formā. Bērni saprotami saņem atgriezenisko saiti par savu 

darbošanos un tiek virzīti uz tālāko darbību. Tēmas apguves laikā skolotājas piefiksē katra bērna 

individuālos sasniegumus un veido priekšstatu par turpmākajiem attīstības soļiem. Vecākās 

grupas bērni mācās vērtēt savu un vienaudžu sniegumu, skolotājs šajā procesā ir tikai procesa 

vadītājs. 

Izglītojam izaugsmes dinamika tiek atspoguļota katras apgūstamās tēmas  beigās. Vērtēšanas 

tabula un visi par šo tēmu veiktie darbiņi ir pieejami katra bērna   vecākiem 

individuāli, bet nav pieejami publiski. Līdz ar to vērtēšanas tabulas tiek aizpildītas par 

apgūstamo tēmu, kurā ieintegrēti mācību uzdevumi. Vērtēšanas tabulā tēmas apgūšanas sākumā 

un beigās tiek atzīmētas šādas pozīcijas: a –sācis apgūt, b- turpina apgūt, c- apguvis, d – apguvis 

padziļināti. 

Bērni paši izsakās, ko sapratuši, ko ir vai nav apguvuši. Šāda atgriezeniskā saite dod iespēju 

bērnam saprast savas mācīšanās prasmes un nepieciešamos uzlabojumus turpmākajā mācību 

procesā. 
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Iestādes izglītojamo sasniegumus pirmsskolas izglītības satura apguvē skolotājas vērtē un 

analizē 2.pusgada pedagoģiskajā sēdē. Izglītojamo sasniegumi tiek atspoguļoti rakstiski un tiek 

vērtēti pēc mācību satura apguves kritērijiem, kas izstrādāti atbilstoši Valsts pirmskolas 

izglītības vadlīnijām. 

Pedagogi vecākus par izglītojamā sasniegumiem informē individuāli katrreiz, kad vecāki par 

to interesējas. 

Secinājumi:  

- pedagogi veic regulāru izglītojamo vērtēšanu pēc pirmsskolas programmā 

noteiktajiem kritērijiem; 

- pedagogiem ir izpratne par vērtēšanas nepieciešamību; 

- pedagogi informē vecākus par bērnu attīstības dinamiku. 

Turpmākā attīstība: 

- Pilnveidot vērtēšanas un individuālās attīstības dinamikas novērtēšanas procesu. 

Vērtējums – labi. 

 

3.3. Izglītojamo sasniegumi 

Pirmsskolas iestādes bērnu apmācību veicināšanai galvenie virzieni: 

• Bērna un pedagoga savstarpēja sadarbība. 

• Ievirze zināšanu praktiskai pielietojamībai. 

• Jaunu mācību metožu un tehnoloģiju ieviešana un izmantošana. 

Pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji palīdz kopīgi ar vecākiem sniegt atbalstu bērniem 

mācīšanas procesā. Izglītojamo ikdienas rotaļnodarbībās paveikto vecāki var aplūkot vecāku 

stendos. 

Izglītojamo mācību sasniegumus skolotāji kopā ar vadītāju analizē mācību gada noslēguma 

pedagoģiskajās sēdēs. 

Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem: zināšanām, prasmēm un 

attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem , iestāde rakstiski informē izglītojamā vecākus 

Secinājumi: 

- pirmsskolas iestāde nodrošina nepārtrauktu, sistemātisku, metodisku izglītošanas 

procesu, kas stimulē izglītojamo personības attīstību. 

 

Turpmākā attīstība: 

- Motivēt izglītojamos aktīvāk darboties ikdienā. 

Vērtējums – labi. 
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3.4. Atbalsts izglītojamiem 

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

   Izglītības iestādē darbojas atbalsta personāls: logopēds. Izglītojamiem, kuriem ir valodas 

attīstības traucējumi, vienreiz nedēļā notiek individuālas nodarbības pie logopēda. Skolotājs  

logopēds  veic  valodas  traucējumu  diagnostiku,  korekcijas  nodarbības, pedagogu un vecāku 

konsultēšanu, sagatavo rakstisku 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 un vadītāju.  

Analizējot izglītojamo personības attīstību, piedalīšanos ikdienas aktivitātēs un mācību 

procesā, pedagogi nosaka, kāds individuāls atbalsts izglītojamajam ir nepieciešams. Vispirms 

pedagogi pārrunā ar vecākiem  un iesaka vērsties pēc palīdzības pie kāda no speciālistiem. 

Iestādi apmeklē bērni no ģimenēm ar atšķirīgu sociāli ekonomisko situāciju , līdz ar to 

Iestādes vadītāja sadarbojas  ar pagasta Sociālo dienestu un Bāriņtiesu.  

Rēzeknes novada izglītības pārvaldes pedagogu atbalsta centra speciālistu konsultācijas 

iestādes pedagogiem darbam ar bērniem. Pēc  pedagogu  un  vecāku  iniciatīvas,  ja  ir  

nepieciešamība,  sadarbojoties  ar  novada izglītības psihologu, tiek veikta bērna psiholoģiskā 

izpēte: 

- Kognitīvo procesu izpēte (uzmanība, atmiņa, domāšana); 

- Uzvedības, emocionālās  un  sociālās  sfēras izpēte(bērna  uzvedība,  temperaments, 

attiecības mijiedarbībā ar vienaudžiem un pieaugušajiem u. c.). 

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.  

Tāpat izglītojamais pēc slimošanas ar infekcijas slimībām iestādē tiek pieņemts tikai ar ārsta 

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

ārsta zīmes pie grupu sk.).  
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Traumas un nelaimes gadījumos tiek sniegta pirmā palīdzība, šie gadījumi tiek reģistrēti  

traumatisma žurnālā. Par gūto traumu vai veselības stāvokļa pasliktināšanos tiek ziņots 

vecākiem, vadībai, smagā gadījumā notiek sazināšanās ar ģimenes ārstu, neatliekamo 

medicīnisko palīdzību. (žurnāls vad. kab.) 

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: 

- Emocionālu un psiholoģisku atbalstu izglītojamie saņem no jebkura iestādes 

darbinieka. 

Turpmākā attīstība: 

- turpināt sniegt kvalitatīvu un savlaicīgu psiholoģisko un sociālpedagoģisko atbalstu. 

Vērtējums – labi. 

 

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; 

- uzvedības un kārtības noteikumi skolēnu autobusā. 



13 

 

Ar  noteikumiem  izglītojamos  iepazīstina  grupu  skolotājas  mācību  gada  sākumā  un 

atkārtoti mācību gada laikā. Un tas tiek ierakstīts drošības noteikumu veidlapā, kas glabājas pie 

grupu skolotājām. 

Ir izstrādāti iestādes evakuācijas plāni, kas izvietoti katrā stāvā. 

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

Vienu reiz gadā notiek mācību trauksme, lai bērni un  darbinieki praktiski mācētu 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 darbinieku  ko apliecina ar savu 

parakstu.    

Izglītības  iestādei,  sadarbojoties  ar  valsts  institūcijām,  tiek  organizētas  izglītojošas 

nodarbības: 

- atvērto durvju diena ugunsdzēsības un glābšanas dienestā Rēzeknē; 

- “Džimbas 9 soļu drošības programma”. Programmas mērķis ir interaktīvā un viegli 

saprotamā valodā pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem mācīt par personisko 

drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem. 

Iestādē  ir  uzstādīta  ugunsdrošības  apziņošanas  sistēma. 

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. 

Iekļūšanas iestādē notiek caur kodu sistēmu. 

Izglītības  iestādē  darba  aizsardzības  sistēma  ir  organizēta. Rēzeknes novada pašvaldība 

ir noslēgusi līgumu ar SIA Sunstar Goup  par darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojuma 

nodrošināšanu pašvaldības iestādēs. 

Iestādē  nav medmāsas, tāpēc skolotāji regulāri seko līdzi bērnu veselības stāvoklim. Ir 

pieejama medicīniskā aptieciņa. Pagasta feldšere un ģimenes ārsts pārrauga, lai bērniem būtu 

veiktas profilaktiskās apskates un sniegta nepieciešamā informācija  par bērna veselību un 

individuālajām vajadzībām.  
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Tiek piesaistīti dažādi speciālisti, kuri izved nodarbības bērniem, kā, piemēram, zobu 

higiēnists. 

 

Secinājumi: 

- Bērnu drošība Iestādē ir ikdienas prioritāte; 

- iestādē ir izstrādātas instrukcijas un noteikumi, kuri tiek ievēroti. 

- iestādē ir droša un ērta vide izglītojamajiem. 

Turpmākā attīstība: 

- Organizēt praktiskās nodarbības par rīcību ārkārtas situācijās; 

- Nepieciešamības gadījumā pilnveidot un papildināt iekšējos uzvedības un drošības 

noteikumus. 

Vērtējums – labi. 

 

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

   Iestādes pedagogi, plānojot uz kompetencēm balstītā satura apguvi, iekļauj arī personības 

attīstības uzdevumus- būtisku tikumu un vērtību izkopšanu. Mācību gada laikā atbilstoši 

Iestādes gada pasākumu plānam tiek organizēti saturiski daudzveidīgi pasākumi, kas sekmē 

atbildīgas un radošas personības veidošanos.  Katru mācību gadu tiek sastādīts audzināšanas 

darba plāns, kura saturs mācību gada sākumā tiek precizēts un apspriests, ir izvirzīti gada 

galvenie uzdevumi. 

Audzināšanas procesā, izmantojot literāros darbus, atbilstošās spēles un rotaļas, tiek izcelti 

tikumi – godīgums, taisnīgums, laipnība, gudrība, darba tikums, saskarsmes kultūra, kritiskā 

domāšana. 

Audzināšanas darbs notiek  ciešā  sadarbībā  ar izglītojamo  vecākiem,  tiek  organizētas  

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

Audzināšanas  tematiskajā  plānā  ir  paredzēta  izglītojamo  patriotiskā  audzināšana. 

Pirmsskolas pedagogu un izglītojamo kolektīvs, sadarbojoties ar bērnu vecākiem apmeklē 

Gaigalavas 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. 

   Iestādes skolotājas izglītojamajiem audzina patstāvību un pašapkalpošanās prasmes. 

Patstāvība ir katra cilvēka personības veidošanās pamatā. Izglītojamie, sadarbojoties ar 

skolotāja palīgiem, paši uzklāj galdus ēdienreizēm. Paši atbilstoši vecumposmam sakārto darba 

vietu pēc radošajām nodarbībām. Sporta nodarbībām, pastaigām un rotaļām laukumiņos bērni 

ģērbjas patstāvīgi (izņemot jaunāko vecumu). 
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Pedagogi regulāri veic izglītojamo apmācību par veselīgo  uzturu,  augļiem un dārzeņiem. 

Iestāde daudz gadus piedalās Eiropas Savienības atbalsta  programmā skolu apgādei ar augļiem 

un pienu. Izglītojamo vecāki pozitīvi novērtēja dalību šajā programmā. 

Pedagogi mācību procesā ņem vērā, ka bērnu motivē darbībai arī viņa dzīves pieredzē 

izveidotās attieksmes, vērtības un dzīves stila piemērs ģimenē. 

Interešu izglītības pulciņi iestādē netiek piedāvāti. Daudzi  vecāki bērnus ved uz 

Austrumlatvijas pakalpojumu centru “Zeimuļs” Rēzeknē (mākslas un sporta pulciņi). 

 

Secinājumi: 

- Mācību procesā tiek attīstītas prasmes un iemaņas personības veidošanā; 

- pasākumos tiek iesaistīti arī vecāki; 

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

Turpmākā attīstība: 

- stimulēt izglītojamo darbošanos Iestādes un ārpus tās organizētajos pasākumos 

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,  dārznieks.  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 (zobu higiēnists, ātrās med.pal. speciālists, zemessargs u.c.) 

izglītojamiem. 

Izglītības iestādei ir izveidojusies laba sadarbība ar Gaigalavas pagasta bibliotēku, Rēzeknes 

ugunsdzēsēju depo un Ludzas robežsardzi. 

Ir pieejami izdales materiāli  par profesijām. 

 

Secinājumi: 

- Iespēju robežās veicinām izglītojamo karjeras izglītību; 

- Paplašinām bērnu redzesloku, organizējot mācību ekskursijas. 

Turpmākā attīstība: 
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- Vairāk iesaistīt vecākus karjeras izglītības pasākumu īstenošanā. 

Vērtējums – labi.  

 

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Plānojot ikdienas nodarbības, tiek ņemts vērā izglītojamo veselības stāvoklis, individuālais 

attīstības līmenis, spējas un vajadzības. 

Ikdienā skolotājas strādā ar jaukta vecuma bērniem vienā grupā, līdz ar to, plānojot katras 

dienas darbu, skolotājām jādiferencē uzdevumi ne tikai pēc izglītojamo spējām, bet arī atbilstoši 

vecumam. 

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. Iestāde atbalsta šos izglītojamos un viņi pēc iestādes 

rekomendācijas kopā ar vecākiem apmeklē Rēzeknes Mūzikas skolas sagatavošanas klasi. 

Mūzikas  skolotāja palīdz pedagogiem atklāt  talantus, strādā  ar  bērniem individuāli. 

 

Secinājumi: 

- iestādes pedagogi ņem vērā izglītojamo vajadzības un attīstības līmeni. 

Turpmākā attīstība: 

- Turpināt darbu pie talantīgo bērnu apzināšanas un izvirzīšanas novada pasākumiem. 

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: 

- Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības atbalsta centra sociālais pedagogs veica 

preventīvo darbu grupā, izmantojot “Džimbas “ programmu; 

- individuālais darbs ar logopēdu; 

- pedagogi un vadītāja regulāri sadarbojās ar izglītojamo vecākiem, sociālo dienestu, 

bāriņtiesu. 
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Secinājumi:  

- Iestādē tiek sniegts individuāls pedagoģiskais atbalsts , logopēda palīdzība 

izglītojamo attīstības dinamikas sekmēšanai. 

 

Turpmākā attīstība: 

- pilnveidot pedagogu zināšanas darbā ar izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts. 

Vērtējums –  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. 

Vecāku sapulces ir labi sagatavotas un organizētas vecākiem pieņemamā laikā.  

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

un  iestādes  vadītājas. Vecāku priekšlikumi tiek izskatīti un ņemti vērā, plānojot turpmāko 

darbu.  

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. Vecāku sapulces tiek 

protokolētas un vecāki parakstās sapulču apmeklējuma reģistrācijas lapā. 

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,  Tēvu un Mātes  dienas  svētki,  izlaidumi,  

ekskursijas,  u.c. 

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. 
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Iestādes  pedagogi  pirms  katras  mācību  ekskursijas  vecākus  rakstiski  informē  par 

ekskursijas mērķi, norisi, laiku, saziņas iespējām. Vecāki ar savu parakstu katru reizi apliecina, 

ka iepazinušies ar šo informāciju. 

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. 

Ārkārtas situācijas laikā 5-6 gadus veciem bērniem apmācības notika attālināti, cieši 

sadarbojoties ar vecākiem. 

Secinājumi: 

- Notiek regulāra saziņa vecāku un iestādes darbinieku starpā; 

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

- vecākiem ik dienas ir iespēja satikt un komunicēt ar pedagogiem un  vadību par 

Iestādes darbu un bērnu sekmēm mācību procesā; 

Turpmākā attīstība: 

- ņemt vērā vecāku vēlmes attiecībā uz materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu; 

Vērtējums –  labi. 

 

3.5. Iestādes vide 

3.5.1. Mikroklimats 

Iestādes darbs tiek organizēts tā, lai iestādes personāls apzinātos savu lomu un atbildību 

Iestādes  pozitīvā tēla veidošanā. Personāla attiecības balstās uz savstarpējas cieņas un 

sadarbības principiem. 

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

Skolotāju dienu, Ziemassvētkus un augustā dodas nelielā izbraukumā pa Rēzeknes novada 

skaistākajām vietām. 

Grūtajos dzīves brīžos darbiniekiem arī tiek sniegts gan materiālais, gan garīgais atbalsts. 
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Izglītības iestāde  savus  darbiniekus  sumina  ar  pateicībām. Iestāde katru gadu izvirza 

labākos pedagogus pateicības rakstu pasniegšanai Rēzeknes novada rīkotajā pasākumā 

“Skolotāju dienā”. 

Iestādei ir savas tradīcijas: Zinību diena, Tēvu diena, Mārtiņdiena, Miķeļi, Latvijas 

dzimšanas diena, Ziemassvētki, Meteņdiena,  vecvecāku diena, Lieldienu rīts, Māmiņdienai 

veltīts koncerts, izlaidums. Bērni aktīvi piedalās novada rīkotajos pasākumos. 

Problēmsituācijas  un  konfliktsituācijas  tiek  risinātas  profesionāli,  godīgi  un  taisnīgi,  

iesaistot izglītojamo vecākus un pedagogus. Iestāde pievērš uzmanību izglītojamo uzvedībai,  

novērš  fiziskos  un  morālos  pāridarījumus.  

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.  

Iestāde  ir  mājīga  un izglītojamiem, vecākiem pievilcīga ar kopīgām izstādēm, kopīgiem 

projektiem, kopīgiem svētkiem, koncertiem.   

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: 

- iestādē tiek rīkoti pasākumi, kas saliedē un veicina kopības sajūtu, pozitīvu 

mikroklimatu; 

- iestādes kolektīvs ir vērsts uz sadarbību. 

Turpmākā attīstība: 

- veicināt izglītojamo vecāku aktīvāku iesaistīšanos Iestādes pozitīvā tēla veidošanā; 

Vērtējums – labi.  
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3.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes ēka  atrodas Gaigalavas pag., Skolas ielā 1, 

Rēzeknes novadā, LV-4618. 

Ar 2018.gada 3.septembri Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pirmsskolas izglītības 

iestādes grupas pievienotas Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādei. 

Iestādes juridiskā adrese ir Skolas iela 1, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads un 

pirmsskolas izglītības programmas realizācijas vietas ar adresi:  

Skolas iela 1, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads; 

 “Pagastmāja”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads. 

Iestādes telpas ir atbilstošas licencētās izglītības programmas realizēšanai. 

No 2008.gada 6.septembra līdz 2009.gada martam visā iestādē tika veikti remontdarbi. 

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

inventārs atbilst izglītojamo skaitam, vecumam un augumam. Ņemot vērā iestādes telpu 

specifiku, katrai grupai ir sava garderobe, rotaļu telpa, guļamistaba, tualetes telpa, virtuves telpa. 

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. Izglītības iestāde ir saņēmusi Veselības inspekcijas pozitīvu aktu par telpu atbilstību 

sanitāri higiēniskajām prasībām. 

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 

Pagastmāja, Nagļu pag, 
Rēzeknes nov. 

Atzinums no Veselības 
inspekcijas, slēdziens–objekts 
pilnībā atbilst kontroles aktā 
vērtēto normatīvo aktu 
prasībām. 

17.10.2019. 

Skolas iela 1, Gaigalavas pag, 
Rēzeknes nov., LV-4618 

Pārbaudes akts Nr.22/9.8-3.1-
60 par plānoto ugunsdrošības 
pārbaudi un civilās aizsardzības 
prasību ievērošanas kontroli.  

01.04.2020. 

Skolas iela 1, Gaigalavas pag, 
Rēzeknes nov., LV-4618 

Atzinums no Veselības 
inspekcijas, slēdziens–objekts 
pilnībā atbilst kontroles aktā 

28.05.2020. 
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vērtēto normatīvo aktu 
prasībām. 

Pagastmāja, Nagļu pag, 
Rēzeknes nov. 

Pārbaudes akts Nr.22/9.8-3.1-
78 par plānoto ugunsdrošības 
pārbaudi un civilās aizsardzības 
prasību ievērošanas kontroli. 

15.06.2020. 

 

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, katrai grupai ir savs laukums āra pastaigām un nodarbībām,   

puķu  dobes.  

Netālu no iestādes atrodas skolas sporta laukums ar mīksto segumu, kuru mēs izmantojam 

sporta aktivitātēm.  

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

tumšajā periodā. 

 

Secinājumi: 

- iestādes telpas un teritorija ir aprīkotas, lai varētu veikt kvalitatīvu pirmsskolas 

izglītības programmas apguvi; 

- iestādes telpas un teritorija ir droša un bērniem draudzīga. 

Turpmākā attīstība: 

- mērķtiecīgi plānot un realizēt iestādes telpu remontu . 

Vērtējums – labi. 

 

3.6. Iestādes resursi 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Gaigalavas  pirmsskolas  izglītības  iestāde  ar kopējo platību 781,9  m2. Iestādes pirmajā 

stāvā atrodas Gaigalavas pamatskolas ēdnīca, virtuve, trenažieru zāle, pavāra kabinets, veļas 

mazgātava un darbinieku garderobe. Otrajā stāvā ir 2  grupu  telpas,  metodiskais  kabinets, aktu 

zāle, vadītājas kabinets. 
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Iestādē  ir  visas  nepieciešamās  iekārtas  un  materiāltehniskie resursi licencēto izglītības 

programmu īstenošanai. Grupu  telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam, vecumam, 

izglītojamo augumam. 

Pedagogi savā darbā var izmantot datorus, skeneri, printerus,  kopētāju,  CD  un mp3  

atskaņotājus, CD  un  DVD ierakstus. 

Iestādē  ir 5  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. 

 

Secinājumi: 

- materiālā bāze ir daudzveidīga. 

- materiālā bāze tiek papildināta katru gadu budžeta ietvaros. 

Turpmākā attīstība: 

- iegādāties jaunu portatīvos datoru. 

Vērtējums – ļoti labi. 

 

3.6.2. Personālresursi 

Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādē strādā 12 darbinieki: 3 pirmsskolas izglītības 

skolotājas, vadītāja, mūzikas skolotāja, logopēds, 6 tehniskie darbinieki (3 pirmsskolas 

skolotāju palīgi, pavārs un pavāra palīgs, apkopēja ). Nagļu pagastā strādā: 2 pirmsskolas 

izglītības skolotājas (strādā abos pagastos), mūzikas skolotāja(strādā abos pagastos), logopēds, 

3 tehniskie darbinieki (2 skolotāju palīgi un pavārs). Kopējais darbinieku skaits ir 16. 

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. 
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Iestādes  vadītāja   piedāvā  pedagogiem  un  tehniskajiem darbiniekiem aktuālus 

kvalifikācijas celšanas kursus, seminārus un citus pasākumus. 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide 

Programmas 
īstenotājs 

Kursu nosaukums Stundas Darbinieku 
skaits, kuri 
apguvuši kursu 
programmu 

Rēzeknes novada 
pašvaldība 

Vērtībizglītibas integrēšana mācību un 
audzināšanas darbā 

6 5 

Gulbenes 
3.pirmsskolas izgl.iest. 
“Auseklītis” 

Skolotājs mācību procesa plānotājs, virzītājs 
un bērnu radošuma izpausmju rosinātājs 

6 1 

Rēzeknes novada 
pašvaldība 

Pirmsskolēna (5-6gadi) un sākumskolēna 
lasītprasmes attīstība 

8 2 

Izglītības iniciatīvu 
centrs 

Izglītības iestādes un ģimeņu sadarbība 6 1 

Rēzeknes novada 
pašvaldība 

Sporta nodarbību organizēšana pirmsskolā, 
kompetencēs balstītā mācību procesā 

6 2 

Rēzeknes novada 
pašvaldība 

Kompetenču pieeja pedagoģijā – mūzikas 
vieta un loma pedagoģiskajā procesā 

16 1 

Izglītības iniciatīvu 
centrs 

Mācīšanās lietpratībai pirmsskolā 36 2 

 

Iestāde  apmaksā  obligāto  veselības  pārbaudi  un  arodārsta apmeklējumu. 

 

 Secinājumi: 

- izglītības iestāde ir pilnībā nodrošināta ar kvalificētiem pedagoģiskajiem kadriem; 

- pedagoģiskie darbinieki regulāri ceļ savu kvalifikāciju un ir sagatavoti  un īsteno 

lietpratībā balstītu pilnveidoto pirmsskolas izglītības saturu. 

Turpmākā attīstība: 

- turpināt atbalstīt skolotāju tālākizglītību. 

Vērtējums –  labi. 

 

 

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. 
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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. 

Izglītības iestādes pašvērtējums – 2018./2019.m.g.  

 

Secinājumi: 

- izglītības iestādes attīstības plānošanas nepārtrauktība.  

Turpmākā attīstība:   

- stiprināt sadarbību ar Iestādes padomi budžeta plānošanā un naudas līdzekļu 

piesaistīšanai Iestādes attīstībai. 

-  

Vērtējums – labi. 

 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Gaigalavas 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.  

Vadītāja nodrošina veiksmīgu sadarbību ar vecākiem, Iestādes padomi, Rēzeknes novada 

Izglītības pārvaldi, Gaigalavas un Nagļu pagasta pārvaldēm. Sadarbībā ar vecākiem un Iestādes 

padomi, tiek uzklausīti priekšlikumi, ierosinājumi izglītības iestādes svarīgu problēmu 

risināšanā. 
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Tā kā iestādē metodiķa nav, darbu plāno vadītāja kopā ar pedagogiem. Iestādes personālam, 

vecākiem un izglītojamajiem ir iespēja brīvi komunicēt ar vadību. 

 

Secinājumi: 

- katram Iestādes darbiniekam ir zināmi un saprotami darba pienākumi un darba 

organizācija; 

- iestādes vadītāja darbs ir lietišķs un uz sadarbību vērsts; 

- vadītāja lēmumus pieņem demokrātiski, iesaistot visas ieinteresētās puses; 

Turpmākā attīstība: 

- celt pedagogu profesionālo kompetenci, lai pilnveidotu lietpratībā balstītā satura un 

pieejas kvalitatīvu īstenošanu; 

- 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 Gaigalavas, Nagļu 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.   

 

Secinājumi: 

- laba sadarbība ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, pagasta 

pārvaldēm, pagasta struktūrvienībām un dienestiem. 

Turpmākā attīstība: 

- paplašināt sadarbību ar citām Rēzeknes novada izglītības iestādēm, , lai apgūtu labo 

praksi un pieredzi pilnveidotā izglītības satura un pieejas ieviešanā un nodrošinātu 

veiksmīgu Iestādes darbu. 

Vērtējums – labi. 
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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 

4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām labi 

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  labi 

5. Iestādes vide  

5.1. Mikroklimats labi 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamībā 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 

 

Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja              Ilga Švarce 

 

Datums: 07.09.2020. 


