
1 

 

 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 

NAUTRĒNU PIRMSSKOLAS  IZGLĪTĪBAS  

IESTĀDES „VĀLODZĪTE” 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

Vadītāja Tatjana Pujate 

 

 

 

 

 

 

ROGOVKA, 2020 



2 

 

SATURS 

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums ................................................................... 3  

1.1. Vispārīgas ziņas par iestādi ...................................................................................... 3  

1.2. Iestādē īstenotā izglītības programma ...................................................................... 5  

1.3. Izglītības iestādes personāls... .................................................................................. 6  

1.4. Izglītojamo skaits ......................................................................................................4  

2. Izglītības iestādes pamatmērķi .....................................................................................7  

3. Iestādes sniegums un tā  novērtējums kvalitātes rādītājos pa jomām............ ............. 8  

3.1. Mācību saturs ............................................................................................................8 

3.2. Mācīšana un mācīšanās ...........................................................................................11  

3.2.1. Mācīšanas kvalitāte ..............................................................................................11 

3.2.2. Mācīšanās kvalitāte ..............................................................................................15  

3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa ..............................................................16  

3.3. Izglītojamo sasniegumi ............................................................................................18  

3.4. Atbalsts izglītojamajiem ..........................................................................................19  

3.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts .......................................19  

3.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana ..........................................................................20 

3.4.3 Atbalsts personības veidošanā ...............................................................................22  

3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā .....................................................................................24  

3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai ...................................................................24 

3.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām.............................................25 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni ............................................................................26  

3.5. Iestādes vide .............................................................................................................27 

3.5.1. Mikroklimats .........................................................................................................27  

3.5.2. Fiziskā vide  un vides pieejamība.......................................................................... 29 

3.6. Iestādes resursi ..........................................................................................................30 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi .....................................................................30  

3.6.2. Personālresursi .......................................................................................................31  

3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana .............................32  

3.7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana ..............................................32 

3.7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība .....................................................33 

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām .................................................................35  

4. Pašnovērtējuma kopsavilkums .....................................................................................37 

5. Turpmākā attīstība.........................................................................................................38  



3 

 

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

1.1. Vispārīgas ziņas par iestādi 

Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte” ir Rēzeknes novada 

pašvaldības dibināta un Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša 

pirmsskolas izglītības iestāde, kura īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības 

programmu.  Informācija par iestādi pieejama: Rēzeknes novada mājas lapā 

www.rezeknesnovads.lv 

 

Iestādes juridiskā adrese: 

Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”  

„Vālodzīte”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4652 

 

Nautrēnu pagasts atrodas Rēzeknes novada ziemeļu daļā, robežojas ar 

Kārsavas un Balvu novadiem. Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte” 

atrodas Nautrēnu pagasta Rogovkas centrā, vienstāva ēkā.   

Pēc pieejamajiem vēsturiskajiem dokumentiem, bērnudārzs Rogovkā  nodots 

ekspluatācijā 1987.gada 1. septembrī. Līdz 1992. gadam bērnudārzs atradās p.s. 

„Nautrēni” pakļautībā. No 1992. gada 1. janvāra pārņemts Nautrēnu  pagasta 

pašvaldības pakļautībā. 

Iestādes telpas sākotnēji tika projektētas bērnudārza vajadzībām 96 bērniem 

un četrām grupām. Sākumā bērnudārzā tika nokomplektētas 3 bērnu grupas.  90.- 

tajos gados, samazinoties bērnu skaitam,  vienas  grupas telpas tika atdotas Ludzas 

J.Soikāna mākslas skolas filiālei un vēl vienas grupas telpas pagasta bibliotēkai. 

Rūpējoties par izglītojamo drošību, no  bērnudārza, ar žogu,  tika atdalīta pagasta 

bibliotēka. Visa teritorija nožogota, ir sporta laukums, 2 nojumes. 

 Iestādē  darbojas divas bērnu grupas.  Pieaugot bērnu skaitam, 2018.gadā tika 

pielāgota vēl viena telpa  3-4 gadīgo bērnu grupas nodarbībām.  Iestādē ir trīs  grupas 

telpas, divas guļamistabas, sporta zāle, vadītājas kabinets, pirmsskolas izglītības 

iestādes un skolas virtuve, ēdamistaba.  

Grupas tiek komplektētas  pēc  iespējas  atbilstoši  vecumposmiem, pieejamajai  telpu 

platībai  un  iestādes  finansiālajam  nodrošinājumam.  

 

http://www.rezeknesnovads.lv/
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Iestādē darbojas divas jaukta  vecuma grupas:  

 1.5 – 4 gadīgo bērnu grupa „Bitītes” 

 5 – 6 gadīgo bērnu grupa „Taurenīši” 

 

Laika periodā no 2008. gada līdz 2017. gadam iestādē  tika veikti remontdarbi: 

nomainīti visi logi un ārdurvis, nomainīti visi apkures radiatori, koridora, zāles, 

grupas telpu remonts, sienu līdzināšana, grīdas, griestu seguma nomaiņa, veikts 

remonts  grupu tualetes telpās, uzstādīta automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas 

sistēma. 2017. gada vasarā tika veikta visas iestādes ēkas fasādes siltināšana, jumta 

seguma maiņa.  

Ar 2019. gada 1. janvāri Nautrēnu  pagasts atrodas Rēzeknes novada 

pašvaldības  „Nautrēnu pagastu apvienībā”. Pagasta administratīvais centrs ir 

Rogovka.  

Netālu no pirmsskolas izglītības iestādes atrodas Nautrēnu vidusskola, 

Jauniešu centrs, I.Oļševskas Ģimenes ārsta prakse, aptieka, Sporta halle - kultūras 

nams, Nautrēnu pagasta pārvaldes ēka, Latvijas Pasta nodaļa. Nautrēnu PII 

„Vālodzīte” iestādes ēkā atrodas Nautrēnu pagasta bibliotēka un J.Soikāna Mākslas 

skolas filiāle,  ar atsevišķām ieejām. 

Pagastā aktīvi darbojas pašdarbnieki: 3 deju kolektīvi: (pirmsskolas vecuma 

bērnu, jauniešu un vidējās paaudzes), 2 amatierteātri. Ir mākslas skolas filiāle,  

bibliotēka un  Sporta halle-kultūras nams. Nautrēnu pagastā ir pietiekama veselības 

aprūpes pieejamība (I.Oļševskas ĢĀP, aptieka) un  nodrošināti transporta 

pakalpojumi. 

 

Iestādes darba laiks:  

No plkst 7.30 līdz plkst. 17.30 (10 h) 

Ņemot vērā bērnu vecāku pieprasījumu, iestāde uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 

gadu vecumam.  Uzņemšana iestādē notiek visu gadu. 

         2019./2020. māc. gadā bērnu skaits iestādē – 37.  

Izglītojamo skaits uz 1. septembri iepriekšējos mācību gados  kopā: 

Mācību gads 2016./2017 2017./2018. 2018./2019. 

Bērnu skaits 28 38 38 
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Izglītojamo skaita prognoze (2019./2020.-2021./2022. m.g.) 

 2019./2020. m.g. 2020./2021. m.g. 2021./2022. m.g. 

1.5-3 gadīgo izglītojamo skaits 7 5 3 

3 gadīgo bērnu skaits 7 5 4 

4 gadīgo bērnu skaits 11 8 5 

5 gadīgo bērnu skaits  6 12 9 

6 gadīgo bērnu 6 4 12 

Bērnu skaits iestādē kopā 37 34 33 

 

1.2.Iestādē īstenotā  izglītības programmas 

Nautrēnu PII „Vālodzīte” realizē vienu licencētu izglītības programmu 

 Izglītības programma Kods Licences numurs, 

izdošanas gads 

Derīguma 

termiņš 

Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01 01 1111 V-5610 

08.10.2012. 

Beztermiņa 

Iestādē ir izveidojušās savas tradīcijas un pasākumi: 

 Zinību diena; 

  Tēva diena,  Mātes diena, Ģimenes svētki; 

  Izstādes; 

 Gadskārtu ieražu svētki: Mikeļi, Mārtiņi, Meteņi, Lieldienas; 

 Latvijas Valsts dzimšanas dienas svinības; 

 Ziemassvētku pasākumi; 

 Radošās darbnīcas; 

 Rudens un pavasara sporta svētki; 

 Izlaidums un citi pasākumi. 
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Iestādes īpašais piedāvājums 

 Pirmsskolas izglītības iestāde piedalās programmās “Skolas piens” un “Skolas 

auglis”. 

 Izglītojamie tiek iesaistīti vides izglītības pasākumos  SIA “Zaļā josta” bateriju 

vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”, makulatūras vākšanas konkursā. 

 Darbojas deju pulciņš. 

 Iestādē ir pieejams skolotājs logopēds. 

 Par izglītojamo veselību rūpējas I.Oļševskas ĢĀP medicīnas darbinieki. 

 Daudz pasākumu organizējām vecākiem - svētki, radošās darbnīcas,  sporta 

aktivitātes, izstādes. 

1.3. Izglītības iestādes personāls 

Iestādē strādā 11 darbinieki: 7 pedagogi (vadītājs, 4 pirmsskolas izglītības 

skolotāji,  pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs uz 0,37 slodzēm (blakusdarbā), 

skolotājs logopēds uz 0,18 slodzi (blakusdarbā), 4 tehniskie darbinieki.  

Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, no tiem 2 ir maģistra 

grāds pedagoģijā. 

2019./2020.mācību gadā iestādē pamatdarbā strādā  5 pedagogi. 

                                    

Pedagogu sadalījums pēc darba stāža 

Stāžs 
Līdz 

10gadiem 
11-20 21-30 31-40  

Pedagogu 

skaits 
2 2  1  

                   

                                             Pedagogu iedalījums pēc vecuma. 

Gadi  30-40 40-49 50-54 55-59  

Pedagogu 

skaits 
 2  1 2  
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Pavisam kopā par izglītojamo izglītošanu,  labsajūtu un drošību rūpējas  11 

darbinieki. 

Drošā un sakārtotā vidē ir radīti apstākļi, lai katrs izglītojamais justos labi. 

Izglītības kvalitāte un daudzveidīgs mācību metožu pielietojums ir vieni no 

vissvarīgākajiem nosacījumiem iestādē.  

 

                                          Sadarbības partneri 

 Rēzeknes novada pašvaldība. 

 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde. 

 Nautrēnu pagasta pārvalde.  

 Nautrēnu vidusskola. 

 Nautrēnu sporta halle – kultūras nams. 

 Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesa. 

 Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta sociālais dienests. 

 Nautrēnu pagasta bibliotēka. 

 Nautrēnu pagasta jauniešu centrs. 

 

 

2. Izglītības iestādes  pamatmērķi 

Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” : 

 Vīzija 

Mūsdienu prasībām atbilstoša – mājīga, droša un inovatīva  pirmsskolas izglītības 

iestāde, kas iedrošina un rosina izglītojamos izzināt, jautāt, meklēt, eksperimentēt, 

sadarboties un līdzdarboties. Attīstību veicinoša vide izglītojamā pašvadītām 

mācībām. 
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Mērķis:  

Mērķtiecīgi nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei, radot 

priekšnoteikumus bērna sociālo iemaņu attīstībai. Nodrošināt izglītojamajiem 

attīstošu, audzinošu un izglītojošu vidi un attīstīt aktīvu, patstāvīgu un zinātkāru 

personību. 

Uzdevumi 

• Sekmēt bērna personības attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses un spējas, 

attīstot  radošumu un pašizpausmi;  

• Veidot drošu un attīstību veicinošu vidi un mācību materiālus izglītojamā 

pašvadītām mācībām; 

• Nodrošināt katra audzēkņa spējām atbilstošu kompetenču attīstību; 

• Turpināt pilnveidot izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu, īstenojot veselību 

nostiprinošas aktivitātes;  

• Sadarboties ar bērnu vecākiem izglītošanas un audzināšanas jautājumos; 

• Sekmēt izglītojamā pozitīvas attieksmes veidošanos pret apkārtējo vidi. 

Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte” iepriekšējā periodā 

nav vērtēta. 

3. Iestādes sniegums un tā novērtējums kvalitātes rādītājos pa 

jomām 

3.1 Mācību saturs 

Pirmsskolas izglītības mācību saturs Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestādē 

„Vālodzīte” tiek organizēts pēc  Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas, (kods  

01011111), tā  atbilst normatīvo aktu prasībām. 
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Iestāde mācību procesu īsteno atbilstoši licencētai izglītības programmai, 

pamatojoties uz Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Pedagogi pārzina 

pirmsskolas izglītības satura vadlīnijas, mācību programmu saturu un izmanto 

atbilstoši sasniedzamajiem mērķiem un uzdevumiem. 

Mācību darbs  iestādē tiek plānots, nosakot izglītības darba mērķus un 

uzdevumus katram mācību gadam, kas izriet no Rēzeknes novada izglītības 

pārvaldes noteiktajām prioritātēm. Grupās mācību nodarbības tiek plānotas atbilstoši 

pirmsskolas izglītības mācību satura programmā paredzētajai mācību satura apguvei 

bērniem līdz sešu gadu vecumam, attiecīgi katram mācību mēnesim visa mācību 

gada garumā. 

Mācību saturs nodrošina izglītojamo sagatavošanu skolai, garīgo, fizisko un 

sociālo attīstību, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, veselības 

nostiprināšanu, psiholoģisko sagatavotību skolai.  

Galvenais izglītojamā darbības veids ir  rotaļa, darbības organizācijas formas 

ir izglītojamā patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs 

sekmē izglītojamā attīstību kopumā. 

Mācību gada sākumā pedagoģiskās padomes sēdē tiek apstiprināts izglītības 

iestādes darba plāns, dienas režīms izglītojamajiem un rotaļnodarbību saraksti katrai 

vecuma grupai. Rotaļnodarbību saraksti un dienas režīms tiek izvietoti grupās pie 

informācijas stendiem informācijai vecākiem.  

Mācību saturs tiek apgūts pēc izvirzītajām tēmām, kas veido izglītojamā 

attieksmi pret sevi, citiem, dabu, kultūru, sabiedrību un valsti. Tēmas tiek 

atspoguļotas mēneša mācību plānā. Mēneša plānu izvieto informācijas stendā. Visām 

vecuma grupām tēmas ir vienādas, atšķirīgas ir lielās idejas un ziņas bērnam. Lielo 

ideju pedagogs izvēlas atbilstoši izglītojamā  interesēm, vajadzībām, aktuālajiem 

notikumiem vai dabas norisēm. Atbilstoši lielajai idejai, pedagogs formulē ziņu 

bērnam, ņemot vērā izglītojamā vecumu un personības attīstības vajadzības. Temata 

apguvei ilgums ir dažāds, galvenokārt viena vai divas nedēļas. Temati pēctecīgi seko 

viens otram.  

Mācību procesā tiek izmantotas daudzveidīgas metodes, paņēmieni un 

formas, kas atbilst izglītojamo vecumam un interesēm, rosina izziņas darbību, sekmē 
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katra izglītojamā iesaistīšanos pedagoģiskajā procesā, veicinot fizisko, psihisko un 

sociālo attīstību. 

Pedagogi plāno mērķus un uzdevumus konkrētai tēmai paredzot gan 

nodarbību, gan ārpusnodarbību darbu. Pedagogi regulāri pilnveido un papildina 

uzskates, izdales un citus materiālus. Grupas vide, mainoties tēmai, tiek atbilstoši 

iekārtota. Nedēļas tēmas ietvaros ar izglītojamajiem strādā skolotājs logopēds un 

mūzikas skolotājs.  

 Lai plānotu darbu, iegūtu nepieciešamo informāciju jaunas tēmas apguvei, 

uzskates materiālu un darba materiālu gatavošanai, visi izglītības iestādes pedagogi 

radoši un inovatīvi izmanto materiāltehniskos līdzekļus un interneta resursus. 

Pedagogi patstāvīgi veic individuālo darbu ar izglītojamajiem.  

Mācību gada sākumā - pedagoģiskās padomes sēdē tiek apstiprināti 

audzināšanas uzdevumi katram mācību  gadam. Pedagogi ikdienas darbā izvirza 

audzināšanas uzdevumus, kas ietver sevī mācību un audzināšanas darbību, kā 

rezultātā izglītojamie apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas, veido attieksmi pret savu 

darbību, dabu, kultūras vērtībām, sabiedrību un valsti.  

Audzināšanas process noris visas dienas garumā, rotaļājoties, mācību procesā, 

uzklausot skolotāju ieteikumus, palīdzot viens otram, pārrunājot  drošības jautājumus 

dažādās situācijās – rotaļu laukumā, pastaigu laikā u.c.  Tiek  pārrunāti iekšējās 

kārtības noteikumi, lai mudinātu bērnus tos ievērot ikdienas situācijās. Audzināšanas 

darbs vērsts uz to, lai izglītojamajiem būtu visaptveroša izpratne par vērtībām un 

veidotos vērtējoša attieksme un atbildība. 

Izglītības iestādes darba plānā tiek iekļauti un organizēti dažādi pasākumi un 

svētki – Latvijas dzimšanas diena, gadskārtu ieražu svētki, tematiskās pēcpusdienas, 

kas palīdz veidot izglītojamajiem attieksmi pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, 

sabiedrību, valsti.  

Gada laikā ir pārveidota mācību vide, iekārtojot centrus atbilstoši jaunajam 

mācību apguves procesam un bērnu interesēm. Pedagogi labprāt dalās sava labā darba 

pieredzē un izvērtē kolēģu pieredzi. Lai pedagogi sekmīgi spētu realizēt mācību satura 

programmu, izglītības iestāde nodrošina atbilstošus mācību materiālus un līdzekļus. 

Izglītības iestāde nodrošina pedagogiem iespējas apmeklēt tālākizglītības 

seminārus un kursus, pedagogiem tiek piedāvāta iespēja  iepazīties ar citu izglītības 

iestāžu pieredzi mācību procesa organizēšanā un vadīšanā. 
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Stiprās puses: 

• Mācību saturs tiek īstenots atbilstoši licencētajai pirmsskolas izglītības 

programmai; 

• Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi pārzina pirmsskolas izglītības 

vadlīnijas un to nozīmi pirmsskolas izglītības mācību satura programmas 

īstenošanā; 

• Pedagogi regulāri plāno savu darbību, spēj pielāgoties jaunām prasībām, uz 

kompetencēm balstītā izglītības pieejā. 

Turpmākā attīstība: 

• Pilnveidot metodisko nodrošinājumu un mācību vidi, nodrošinot iespēju 

apgūt mācību saturu mūsdienīgi, inovatīvi – uz kompetencēm balstītā 

mācību saturā; 

• Pilnveidot zināšanas  par kompetenču pieeju izglītībā, apmeklējot kursus, 

daloties pieredzē. 

• Turpināt īstenot lietpratībā balstīta mācību satura un caurviju prasmju 

ieviešanu un īstenošanu. 

Vērtējums— labi   

 

3.2.  Mācīšana un mācīšanās   

3.2.1.  Mācīšanas kvalitāte  

Mācību darbs Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestādē “Vālodzīte” tiek plānots, nosakot 

izglītības darba mērķus un uzdevumus katram mācību gadam, kas izriet no Rēzeknes novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldes noteiktajām prioritātēm.  

Iestādē strādā kvalificēti pedagogi. Mācīšanas kvalitāti raksturo pedagogu plānveidīgs 

darbs. Tas atspoguļojas grupu dokumentācijā Grupu žurnālos norāda ziņas par bērniem, 

apmeklējumu. Skolotāju dienasgrāmatās pedagogi raksta uzdevumus rotaļnodarbību, 

ārpusnodarbību, individuālā darba organizēšanai, svētkus, tematiskās pēcpusdienas, sadzīves 

iemaņu un saskarsmes kultūras veidošanu, darbu ar vecākiem un pedagoģiskos vērojumus. 
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Grupu dokumentācijas aizpildīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiek pastāvīgi 

uzraudzīta. 

Mācību procesā galvenā organizācijas forma ir rotaļnodarbība. Rotaļnodarbībās 

izmantojamās mācību metodes ir daudzveidīgas (rotaļa, novērošana, demonstrējums, 

praktiskais darbs, pārrunas, eksperimenti, mācību ekskursijas u.c.), skaidrojums mērķtiecīgs, 

bērniem piemērots un saprotams.  Pirmsskolas izglītības skolotāji mācīšanas procesā izmanto 

dažādas mācību metodes ar rotaļas elementiem, kas atbilst pirmsskolas izglītības iestādes 

mācību satura prasībām, izglītojamo prasmēm un individuālajām spējām, vecumposma 

attīstības īpatnībām. Visi pedagogi izmanto pieejamos, rotaļnodarbības mērķiem un 

uzdevumiem atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu un informācijas tehnoloģijas. 

Informācijas aprite notiek plānveidīgi, izstrādājot iestādes darba plānu mācību gadam. 

Pedagogi tiek informēti vadītājas rīkotajā pedagoģiskās padomes sēdē, ar tiem tiek iepazīstināti 

iestādes padomes locekļi un izglītojamo vecāki, vecāku kopsapulcē un grupu vecāku sapulcēs. 

Aktuālā informācija tiek izvietota iestādē informācijas stendos. Saziņas nodošanai starp 

vadību, darbiniekiem, vecākiem tiek izmantotas WhatsApp grupas.  

Pedagoģiskās sēdes tiek plānotas divas reizes gadā- tiek izvirzīti un apstiprināti 

uzdevumi mācību gadam, izvērtēti un analizēti pedagoģiskie procesi iestādē, izvirzīti 

uzdevumi un pieņemti lēmumi turpmākajam darbam. 

Izglītības iestāde nodrošina pedagogu savstarpējo pieredzes apmaiņu, popularizējot 

labās prakses piemērus. Pedagogi ir informēti par aktualitātēm izglītībā, regulāri apmeklē 

kvalifikācijas pilnveides kursus, seminārus, dodas pieredzes apmaiņas braucienos uz citām 

izglītības iestādēm. 

Mācību apguves iespējas tiek nodrošinātas atbilstošā darba vidē, telpas ir gaišas, plašas. 

Katrai grupai ir atsevišķas guļamistabas. Grupu telpas tiek sadalītas tematiskajos centros. Tajos 

tiek nodrošināts daudzveidīgs materiālu klāsts. Katram bērnam ir pieejami dažādi mācību 

līdzekļi, kuri atbilst viņu interesēm, vēlmēm un vajadzībām. Mācību līdzekļi tiek atjaunoti un 

papildināti visa mācību gada garumā  un tiek diferencēti atbilstoši bērnu izziņai un tieksmei 

darboties praktiski (eksperimenti, dabas stūrīša apzaļumošana, vērojumi  pastaigu laikā).  

Mācību vide tiek iekārtota atbilstoši izglītojamo vecumam, apgūstamajam mācību 

saturam un iestādes resursiem. Grupas vidi, atbilstoši savai kompetencei, organizē un 

nodrošina katrs skolotājs, radot pedagoģiskajā procesā draudzīgu, bērnus darboties un izzināt 

rosinošu gaisotni. 

Katra izglītojamo vecuma grupas telpa iekārtota funkcionāli, nodrošinot ar ikdienā 

izmantojamām rotaļlietām un materiāliem, ir pietiekoša vieta kustību aktivitātēm un bērnu 
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radošai darbībai. Rotaļnodarbībās tiek izmantoti datori, interneta vietnes – Google, You Tube, 

ievietotie ieraksti un mācību filmas, kas palīdz atklāt noteiktu tēmu vai iegūt informāciju. 

Iestāde darbojas  saskaņā ar Rēzeknes novada izglītības pārvaldes pirmsskolas 

izglītības speciālista  apstiprinātā darba plāna, piedaloties visās plānotajās aktivitātēs un 

pasākumos. Mācību satura apguvei izvēlētās metodes ir daudzveidīgas un  piemērotas 

izglītojamajiem viņu vecumā, vadot rotaļnodarbības un ārpus nodarbību aktivitātes. 

Pedagoģiskā procesa organizēšanā pedagogiem ir iespēja izmantot digitālos mācību 

līdzekļus: datoru, televizoru, projektoru. 

Iestādes vadītāja apmeklē pedagogu vadītās nodarbības, vēro pedagogu darbu dažādos 

dienas posmos, pēc vērojuma vadītāja organizē individuālas pārrunas ar skolotāju, izvērtējot 

pedagoga stiprās puses un veicamos uzlabojumus. 

Pedagoģiskajā darbā tiek izmantotas dažādas mācību satura apguvei piemērotas mācību 

metodes, saskaņā ar VISC pirmsskolas mācību satura programmas ieteikumiem. Mācību 

metožu izvēli galvenokārt nosaka mērķis, uzdevumi un saturs, taču būtiska loma ir bērnu 

sagatavotības līmenim, viņu izrādītajai interesei, aktivitātei un savstarpējām attiecībām. 

Pedagogs, plānojot rotaļnodarbības, izvēlas atbilstošas mācību metodes, kas piemērotas 

konkrētajai bērnu grupai. 

Pedagogi pilnveido mācību līdzekļu materiālo bāzi  ar pašdarinātiem vai pielāgotiem 

didaktiskajiem materiāliem, ko izmantot mācību procesā: rotaļlietas, izdales materiāli, 

didaktiskās spēles, u.c.  

Pedagogu un izglītojamo sadarbība notiek dienas garumā. Plānojot un īstenojot 

rotaļnodarbības, pedagogi mācību gada galvenos audzināšanas uzdevumus integrē ar mūsdienu 

aktualitātēm un saikni ar reālo dzīvi, tādējādi dažādojot audzināšanas saturu. Izglītojamie tiek 

rosināti aktīvi iesaistīties gan grupā, gan ārpus tās. Ar izglītojamajiem tiek runāts, stāstīts, ar 

savu piemēru demonstrēts par sabiedrībā pieņemamu uzvedību. Lai droši un labi būtu ne tikai 

pašiem, bet arī visiem līdzcilvēkiem, izglītojamie tiek mudināti ar cieņu izturēties pret sevi, 

citiem, dabu un valsti kopumā.  

Pedagogi audzināšanas rotaļnodarbību saturu veido, lai caurvijas mūsdienu aktualitātes 

un saikne ar reālo dzīvi. 

Ikdienā tiek rosināta un veicināta izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstība. Lai 

palīdzētu veidot pašvērtēšanas  prasmes, svarīgi pamanīt un novērtēt bērna panākumus. 

Skolotāji izvēlas mācību metodes, kas vairāk rosina izglītojamos izteikt savu viedokli, 

darboties radoši, pamatot savu darbošanos, būt patstāvīgiem. Svarīgi, lai bērnos veidotos 
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pozitīvs pašvērtējums. Mācību procesā skolotāji aktīvi palīdz veidot bērna pašvērtējumu ar 

labvēlīgu, iedrošinošu, ieinteresētu, cieņpilnu attieksmi pret izglītojamo.  

Katru gadu iestādes pedagogi piedalās Rēzeknes novada izglītības iestāžu pedagogu 

metodisko izstrādņu skatē. Pedagogi izstrādā inovatīvus mācību materiālus un dalās labās 

prakses piemēros Rēzeknes novada pirmsskolas pedagogu metodiskā apvienības sanāksmē. 

Vērtējot uzkrāto pieredzi un gūtos sasniegumus, triju gadu laikā  3 pedagogi guvuši godalgotas 

vietas. 

 2019./ 2020. mācību gadā realizējot projektu “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā”, 

bērniem no 2  līdz 7 gadiem iestādē notika sportiskās aktivitātes sporta  pedagoga vadībā, kas 

norisinājās 8 nedēļu garumā.  

Izglītojamie mūzikas skolotājas vadībā piedalījās konkursā „Talantu saiets”, kas tiek 

rīkots starp novada pirmsskolas izglītības iestādēm 1 reizi gadā.  

Katru gadu rudenī tiek rīkotas izglītojamo un viņu vecāku gatavotas  dārzeņu izstādes 

„Rudens veltes”. 

Stiprās puses: 

 Estētiska, sakārtota, droša, uz izglītojamā izziņas procesiem vērsta 

grupu vide; 

 Mācību un audzināšanas mācību saturs tiek veidots, ievērojot 

mūsdienu aktualitātes un reālo saikni ar dzīvi; 

 Integrēto rotaļnodarbību organizēšanai izmantojot daudzveidīgas 

metodes;  

 Pedagogu pašgatavoto materiālu izmantošana mācību procesā. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Pilnveidot metodisko darbu kompetencēs balstītas izglītības satura 

apguvei; 

 Veicināt izglītojamo pašvadību, pašiniciatīvu, stiprināt pārliecību par savu 

mācīšanos; 

 Veidot aktīvāku pedagogu sadarbību ikdienas gaitā, nodarbību vērošanā, 

ieteikumos un pieredzes apmaiņā. 

Vērtējums: ļoti labi. 
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3.2.2.  Mācīšanās kvalitāte 

 

Pedagoģiskai process izglītības iestādē tiek organizēts atbilstoši izglītojamo vecumam 

– grupu pedagogi strādā ar jaukta vecuma bērnu grupām. Mācību darbs tiek plānots, nosakot 

galvenos uzdevumus katram mācību gadam. 

Pedagogi katra mācību gada sākumā kopā ar iestādes vadītāju apspriež un apstiprina 

gada plānu, kurš balstīts uz pirmsskolas izglītības vadlīniju prasībām, lai motivētu izglītojamos 

mācībām, radošai un pētnieciskai darbībai, rosinātu strādāt atbilstoši savām spējām. Izglītības 

iestādē mācīšanās darba organizācija tiek realizēta pēc apstiprinātā rotaļnodarbību tīkla. 

Izglītības ieguve notiek klātienē, apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi, regulāri 

katru dienu. Nautrēnu  PII “Vālodzīte” izglītojamajiem ir pieejama zāle, kurā notiek mūzikas 

nodarbības un sportiskās aktivitātes. Visās iestādēs katrā grupā ir ierīkots grāmatu stūrītis, kuru 

izglītojamie aktīvi izmanto burtu un lasītprasmes apguvē.  

Pedagoģiskā procesa norise, saturs, izglītojamo sasniegumi, individuālais darbs ar 

izglītojamajiem tiek atspoguļoti skolotāja dienasgrāmatā. Dienasgrāmatā veiktos ierakstus un 

mēneša plānojumu pārbauda vadītāja. Vadītāja sniedz ieteikumus darba plānošanas 

uzlabošanai. 

Plānojot rotaļnodarbības, skolotāji mācību procesā izmanto daudzveidīgas mācību 

metodes un formas, kas atbilst izglītojamo vecumam, attīstībai, interesēm.  

Mācību process tiek organizēts pēc integrēto rotaļnodarbību saraksta. Vecāki ar 

rotaļnodarbību sarakstu iepazīstas informācijas stendos. 

Ikdienas nodarbību plānošanā nozīmīga loma ir izglītojamo interesēm, aktualitātēm, 

pieredzei un prasmēm. Pēc  rotaļnodarbībām regulāri tiek veikta atgriezeniskā saite, kas sekmē 

mācīšanās kvalitāti. Par kvalitāti liecina bērnu pašvadīta darbība, viņi zina, kur atrodas 

materiāli, darba vieta, prot ievērot darba secīgumu, eksperimentē, nebaidās kļūdīties, dalās un 

stāsta par gūto pieredzi. 

Liela uzmanība tiek pievērsta pašapkalpošanās iemaņu attīstībai, bērni patstāvīgi apģērbjas 

un noģērbjas, kārto savu darba vietu pēc nodarbībām. Patstāvīgi sev uzliek ēdienu, aiznes 

traukus, slauka galdu u.c.  

Izglītojamo nodarbības notiek gan grupu telpās, sporta un mūzikas zālē, labiekārtotā āra 

vidē. Īpašu bērnu interesi un degsmi rada mācīšanās ārpus iestādes telpām, piemēram 

pārgājiens ar kastaņu, ābolu lasīšanu, rudens krāsaino lapu u.c.  
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Izglītojamajiem, kuriem ir vajadzīgs atbalsts mācībās, tiek nodrošinātas individuālas 

logopēda nodarbības. Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības pulciņu- deju 

pulciņu. Bērni piedalās Nautrēnu sporta halles – kultūras nama rīkotajos pasākumos – 

koncertos  iedzīvotājiem un viesiem. 

Iestādē regulāri tiek uzskaitīti un analizēti bērnu kavējumi un to iemesli. Grupu žurnālos 

tiek atzīmēts izglītojamo ikdienas apmeklējums, slimošanas un attaisnojuma zīmes par 

kavējumiem. Viens no pasākumiem ir informācijas iegūšana no izglītojamo vecākiem par 

kavējumu iemesliem, tas notiek, personīgi satiekoties, telefona sarunā, SMS. Izglītības iestādē 

nav izglītojamo, kuri bez attaisnojoša iemesla ilgstoši neapmeklē iestādi. Sadarbībā ar 

I.Oļševskas Ģimenes ārsta praksi un bērnu vecākiem, tiek risināti jautājumi par bērnu veselību 

un iestādes regulāru apmeklēšanu, taču ne vienmēr mācīšanās kvalitāte ir saistīta ar iestādes 

apmeklētību. 

Izglītojamo pašvērtēšanas prasmju attīstība notiek nepārtraukti mācību procesa un ārpus 

nodarbību laikā, skolotāju vadībā. Izglītojamie ar daudzveidīgām metodēm apgūst 

pašvērtēšanas prasmes (uzlīmes, mutiski iedrošinājumi, uzslavas). 

Iestādē tiek domāts arī par koridora izmantošanu mācību procesam, ir izveidota „runājošā 

siena”, kur  izvieto bērnu darbus, dažādus uzskates materiālus. 

Stiprās puses: 

 Mācīšanās procesa plānošanā iesaistās pedagogi, vadība un izglītojamie; 

 Mācīšanās kvalitātes uzlabošanā  aktīvi piedalās iestādes atbalsta personāls un 

interešu izglītības pedagogi. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt pilnveidot mācību sasniegumu izaugsmes dinamikas pilnveidi; 

 Palielināt atbalsta pakalpojumu klāstu mācīšanās kvalitātes uzlabošanai. 

Vērtējums - labi 

          3.2.3.  Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Pirmsskolas iestādē izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijas. Pirmsskolas izglītības programmas apguves laikā izglītojamajiem zināšanu, 

prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā 

un sasniegumos. 
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Par izglītojamo sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm, atbilstoši 

plānotajiem rezultātiem), par jauno mācību saturu pedagogi un vadība iepazīstina izglītojamā 

vecākus un likumiskos aizbildņus individuālajās pārrunās, vecāku dienās, sapulcēs. 

Veicinot sadarbību un informācijas apmaiņu ar izglītojamo ģimenēm, skolotāji 

individuāli ar vecākiem veic  sarunas, atbildot uz vecāku interesējošiem jautājumiem. 

Izglītojamo darbi tiek novietoti tiem paredzētā vietā. Tos katru dienu var redzēt vecāki. 

      Pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vērtējums tiek izteikts mutiski, raksturojot 

viņu sasniegumus.                                                                      

Rotaļnodarbību kvalitātes vērtēšana ir viens no galvenajiem pedagoģiskā kolektīva  

uzdevumiem. Rotaļnodarbību vērošana notiek ar mērķi konstatēt, kā izglītojamie ir iesaistīti 

pedagoģiskajā procesā, kā notiek zināšanu uztveršana. Katru gadu apmeklējam 2 atklātās 

nodarbības, kuras vada skolotājas, tādā veidā mēs vērtējam nodarbību kvalitāti. Vērotās 

nodarbības tika protokolētas un ir pārrunātas ar skolotājām, kas izdevies un kas nav izdevies, 

tika sniegti ieteikumi. 

Svarīgākais pedagogu uzdevums ir mācīšanas, mācīšanās procesu organizēt, lai tas būtu 

interesants, jēgpilns, motivēts un atbilstošs izglītojamo spējām, vajadzībām un interesēm. 

Izvērtējot pedagogu darbu pedagoģiskajās sēdēs, kas notiek vismaz  divas reizes gadā, vai arī 

pēc nepieciešamības, secinām, ka mācību process Nautrēnu PII “Vālodzīte” 2019./2020.gadā ir 

interesants un radošs. 

Stiprās puses: 

 Izglītojamā zināšanas, prasmes un attieksmes tiek regulāri vērtētas un 

analizētas;  

 Vērtējums un vērtēšanas metode sniedz izglītojamajam atbalstu turpmākajā 

mācību procesā; 

 Tiek veiktas individuālas sarunas ar bērnu vecākiem par bērna sasniegumiem. 

Turpmākā attīstība: 

 Turpināt pilnveidot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību; 

 Veicināt atklāto integrēto nodarbību organizēšanu, vērošanu un izvērtēšanu; 

 Uzlabot atgriezeniski saiti starp izglītojamā apgūtajām zināšanām un prasmēm- 

informācijas  apmaiņu starp iestādi un izglītojamo vecākiem. 

Vērtējums - labi 
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3.3.  Izglītojamo sasniegumi  

Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību darbā tiek analizēti izglītības iestādes 

pedagoģiskās padomes sēdēs un pedagogu sanāksmēs. Iegūtā informācija tiek izmantota 

mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai. Vecāki individuāli tiek informēti par 

izglītojamā sasniegumiem. 

Izglītojamiem ir iespēja parādīt savus talantus pagasta rīkotajos pasākumos. Interešu 

izglītības pirmsskolas vecuma bērnu deju pulciņš uzstājās Latvijas valsts  dzimšanas dienai 

veltītajā pasākumā Nautrēnu sporta hallē-kultūras namā, Ziemassvētku pasākumā. 

Iestāde piedalījās  „Zaļās jostas” organizētajā bateriju vākšanas  konkursā „Tīrai 

Latvijai” 2019./2020. mācību gada sezonā, savācot 201 kg izlietoto bateriju. Starp 12 Rēzeknes 

novada un Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēm ierindojāmies 2. vietā. Iestāde saņēma Pateicību 

par piedalīšanos.  Esam piedalījušies arī  makulatūras vākšanā.  No konkursa rīkotājiem iestāde 

saņēma Pateicību un uzaicinājumu apmeklēt konkursa noslēguma pasākumu  Tērvetē, kas 

bērniem bija īsts piedzīvojums, apmeklējot Sprīdīša parku, piedaloties radošajās darbnīcās u.c. 

interesantas izklaides. Izglītojamie arī vairākus gadus ir piedalījušies skatuves runas konkursā 

Rēzeknē „Zvirbulis”, kur ieguvuši Atzinības. 

Ikdienā pedagoģiskajā procesā izglītojamo sasniegumi tiek vērtēti rotaļnodarbībās, kur 

galvenais bērnu darbības veids ir rotaļa. Izglītojamo sasniegumi ikdienas mācību procesā tiek 

uzteikti ar uzslavām, uzlīmītēm vai smaidiņiem. 

No Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes esam saņēmuši vairākas Pateicības 

- par piedalīšanos pirmsskolas vecuma bērniem rīkotajos pasākumos.                                                                      

 Stiprās puses. 

 Izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšana tiek izmantota mācīšanas un mācīšanās 

procesa pilnveidošanai; 

 Izglītojamo dalība iestādes un ārpus iestādes pasākumos. 

 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Pilnveidot esošo kārtību izglītojamo sasniegumu uzskaitei un apkopošanai; 

 Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam un vēlmei paaugstināt savus 

ikdienas mācību sasniegumus. 

Vērtējums  -  labi 
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3.4. Atbalsts izglītojamajiem 

3.4.1.Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

Iestādes personāls ar savu darbu, attieksmi un komunikāciju ik dienu rūpējas par bērna 

labsajūtu iestādē. Izglītības iestādē regulāri tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās, sociāli 

pedagoģiskās un fiziskās vajadzības. To apzināšanu  nodrošina iestādē strādājošie grupu 

pedagogi, skolotāju palīgi, logopēds, mūzikas skolotājs un iestādes vadītāja. Minētais personāls, 

atbilstoši sava darba specifikai, izglītojamajiem un viņu vecākiem sniedz   vispusīgu palīdzību.  

Skolotājs logopēds veic valodas traucējumu diagnostiku,  korekcijas nodarbības, 

pedagogu un vecāku konsultēšanu, plāno individuālo darbu ar katru audzēkni vai grupiņās, kam  

ir līdzīgas problēmas, lai sniegtu palīdzību izglītojamajiem. Logopēds sagatavo rakstisku 

novērtēšanas ziņojumu par izglītojamā runu un valodu, ja izglītojamais  apmeklē pedagoģiski  

medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā. Logopēds piedalās vecāku sapulcēs, 

sniedz vecākiem rekomendācijas  un ieteikumus bērnu audzināšanā un citos vecākiem 

interesējošos jautājumos. 

Pēc pedagogu un vecāku iniciatīvas, ja ir nepieciešamība, sadarbojoties ar novada 

izglītības psihologu, tiek veikta bērna psiholoģiskā izpēte.  

Ikdienas darbā ar izglītojamiem nereti ir situācijas, kad atbalsts vispirms nepieciešams 

pašiem vecākiem, rosinot, mācot, iesakot un rekomendējot, kā veiksmīgāk atrast kontaktu ar 

savu bērnu, izzinot viņa vajadzības, rodot optimālākos risinājumus veiksmīgākai bērna 

audzināšanai ģimenē.  

Atbalsta personāls, savas kompetences ietvaros, sadarbojas ar Rēzeknes novada 

speciālistiem: psihologu, sociālo pedagogu, sociālajiem darbiniekiem Nautrēnu pagastā. Iestādei 

notiek sadarbība arī ar  bāriņtiesu,  pēc bāriņtiesas pieprasījuma skolotājas kopā ar vadītāju 

regulāri sniedz informāciju par izglītojamiem.  

Lai noteiktu izglītības iestādes gatavību darbam, regulāri katru gadu iestādi apmeklē 

dažādi dienesti: no Rēzeknes novada pašvaldības, VUGD, PVD, Veselības inspekcijas. Tiek 

novērtēts vispārējais stāvoklis, drošības apstākļi un viss pārējais atbilstoši vispārējo normatīvo 

aktu prasībām. 2019./2020.m.g. ir bijis pozitīvs novērtējums visās jomās. 

Izglītības iestādes personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības 

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

vajadzības gadījumā zina, kur griezties pēc padoma. Skolotājas kā atbalsta personāls ir līdzās 

katru dienu. Viņas risina gan ar mācību procesu, gan ar uzvedību saistītus jautājumus, regulāri 

tiekas ar vecākiem, pārrunā un risina problēmas, sniedz atbalstu izglītojamiem un vecākiem. 
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Regulāri rīko tematiskās nodarbības par drošību iestādē un ārpus tās un grupas telpās, organizē 

vecāku sapulces, dod padomus vecākiem, plāno ekskursijas uz tuvējo skolu, skolas parku, 

bibliotēku. Skolotājas regulāri apmeklē kursus savas profesionālo prasmju pilnveidošanai.   

Iestādē ir iekšējās kārtības noteikumi, kuri paredz gan kārtību kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādē, tās organizētajos pasākumos un kā izglītojamie par to tiek 

informēti, gan kārtība, kādā iestādē uzturas nepiederošas personas, un citi ar iestādes darbību 

saistīti jautājumi. 

Iestādes darbinieki rūpējas par bērna drošību Iestādē un ārpus Iestādes pasākumos. 

Pirmsskolas izglītības iestādē “Vālodzīte” izstrādātas drošības instrukcijas, ar kurām tiek 

iepazīstināti izglītojamie, skolotāji un pirmsskolas izglītības iestādes tehniskais personāls. 

Iestādē ir ierīkota automātiskā ugunsdrošības signalizācija. Skolotāji ir tie, kas palīdz risināt 

bērnu problēmas, ja tādas rodas ikdienā un vecāki droši var uzticēties Iestādes darbiniekiem. 

Stiprās puses: 

 Iestādē darbojas atbalsta personāls - logopēde, ir iespēja saņemt arī psihologa un sociālā 

pedagoga konsultācijas no atbalsta centra. 

 Tiek ieguldīts mērķtiecīgs darbs veiksmīgai bērnu adaptācijas procesa norisei. 

 Atbalsta personāla sadarbība ar grupu pedagogiem un vecākiem izglītojamo 

audzināšanas un mācīšanas jautājumos. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Pilnveidot pedagogu un atbalsta komandas sadarbību. 

 Turpināt sadarbību ar Rēzeknes novada atbalsta centra speciālistiem. 

Vērtējums:  labi 

 

3.4.2.Izglītojamo drošības garantēšana  

Iestādes drošības noteikumi ir izstrādāti atbilstoši ārējo normatīvo dokumentu prasībām 

un regulāri tiek aktualizēti. 

Reglamentējošie normatīvie akti nosaka darba drošību darbiniekiem, izglītojamajiem, ar 

tiem tiek iepazīstināti darbinieki katru gadu. Drošības instrukcijas apkopotas mapē, kas pieejama 
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vadītājas kabinetā. Tiek veikti attiecīgi ieraksti instruktāžu žurnālos. Atbalstu dažādos drošības, 

ugunsdrošības jautājumos sniedz SIA „SunstarGroup”. 

Ēka aprīkota ar automātisko ugunsdrošības sistēmu un signalizāciju. Vienu reizi mācību 

gadā notiek evakuācijas apmācības. Telpas aprīkotas ar dūmu detektoriem, atbilstoši prasībām 

izvietoti ugunsdzēšamie aparāti. To atbilstība ekspluatācijas noteikumiem tiek regulāri 

pārbaudīta. Ieejas durvis aizveras ar atslēgu, kas neļauj iekļūt nepiederošām personām. Pie  

ieejas durvīm atrodas zvana poga. Iestādes teritorija ir nožogota. 

Iestādē izstrādāti un izvietoti evakuācijas plāni ar norādījumiem rīcībai ekstremālās 

situācijās, operatīvo dienestu telefona numuri. 

Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kur atspoguļoti izglītojamo 

uzvedības noteikumi izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētajos 

pasākumos, izglītojamo pienākumi,  izglītojamā rīcība un citu personu rīcība, ja citas personas 

darbībā tiek saskatīti draudi sev vai citām personām, izglītības iestādes vadītāja, pedagogu un 

izglītības iestādes darbinieku rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret 

izglītojamo. Ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti vecāki un darbinieki mācību 

gada sākumā, kopsapulcēs un grupas vecāku sapulcēs, ko apliecina ar parakstu.  Iestādē ir 

izstrādātas vairākas kārtības: “Ceļu satiksmes drošība”, “Izglītojamo drošība uz ūdens”, 

“Drošība masu pasākumos”, “Izglītojamo drošība ekskursijās un pārgājienos”, “Izglītojamo 

drošība, veicot praktiskus darbus”, “Rīcība ekstremālās situācijās”, “Rīcība pirmās palīdzības 

sniegšanā”, “Par  nepiederošo  personu  atrašanos iestādē”, “Ugunsdrošība”, “Elektrodrošība”. 

Ar iestādes darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijām darbinieki iepazīstas katru 

gadu, uzsākot jauno mācību gadu, kā arī jaunajam darbiniekam, stājoties amatā. Darbinieks to 

apliecina ar savu parakstu.   

Izglītojamajiem katrā grupā skolotājas organizē nodarbības, lai viņi labāk izprastu dažādus 

jautājumus par savu drošību, tiek izmantoti dažādi izglītojošie materiāli. Bērni  tiek  iepazīstināti 

ar „Džimbas 9 soļu drošības programmu”. Programmas mērķis ir interaktīvā un viegli saprotamā 

valodā pirmsskolas vecuma bērniem mācīt par personisko drošību saskarsmē ar citiem 

cilvēkiem.  

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.  

Ikdienā tiek apkopotas ziņas par izglītojamo apmeklējumu, neierašanās iemesliem, veselības 

stāvokli. Saslimšanas, hronisku slimību saasinājuma vai traumas gadījumā tiek informēti vecāki, 
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sniegta palīdzība. Ikdienā tiek veikta higiēnas prasību ievērošanas kontrole, kā arī veselīga 

uztura principu īstenošanas kontrole, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ēdienkartes katru nedēļu  

ir izvietotas  informācijas stendos grupās, kur vecāki var ar tām iepazīties. Iestāde piedalās valsts 

atbalstītajās programmās „Skolas piens” un „Skolas auglis”.  

Sadarbībā ar pedagogiem, izglītojamo vecākiem un izglītojamajiem, tiek veikta veselīga 

dzīvesveida popularizēšana. Katru mēnesi tiek veikta pedikulozes un kašķa pārbaude.  

Regulāras pārbaudes veic Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests. 

   

Stiprās puses: 

 Iestādē ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi un veikti pasākumi izglītojamo drošībai; 

 Visi iestādes darbinieki un izglītojamie regulāri tiek iepazīstināti ar drošības 

instrukcijām; 

 Ir droša un ērta vide izglītojamajiem. 

 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Turpināt organizēt praktiskās nodarbības izglītojamajiem un darbiniekiem, lai atjaunotu 

prasmes rīkoties ekstremālās un ārkārtas situācijās; 

 Turpināt sniegt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, drošību, mācīt izglītojamos rūpēties 

par savu drošību. 

 Sadarbībā ar pedagogiem, izglītojamo vecākiem un izglītojamajiem, popularizēt veselīga 

dzīvesveida un higiēnas pasākumus. 

Vērtējums: labi. 

 

3.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Audzināšanas darba uzdevumi tiek plānoti saskaņā ar Izglītības iestādes attīstības 

prioritātēm un darba plānu, ievērojot izglītojamā vajadzības un vecumposma īpatnības, tiek 

apstiprināti pedagoģiskajā sēdē. Grupu skolotāji veic audzināšanas darbu, sadarbojoties ar 

mūzikas, skolotāju logopēdu un izglītojamo vecākiem. Pedagogs, plānojot rotaļnodarbības, gan 

ārpus nodarbību darbu,  atbilstoši izglītojamo vecumam, izvēlas metodes un paņēmienus, lai 

sasniegtu izvirzīto mērķi.  

Pedagoģiskajā procesā pedagogi izglītojamajiem veido izpratni un attieksmi par dzīves 

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

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

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

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

Pozitīvu uzvedību pedagogi atbalsta ar mutiski izteiktām uzslavām. Pedagogi plāno un īsteno 

rotaļnodarbības tā, lai bērni labāk izprastu kārtības noteikumus un tos ievērotu. Liela nozīme ir 

ikdienas situāciju risināšanai ar izglītojamajiem, kā rezultātā viņi mācās cienīt sevi un 

apkārtējos. Skolotāji mācību procesā ņem vērā, ka bērnu motivē darbībai arī viņa dzīves 

pieredzē izveidotās attieksmes, vērtības un dzīves stila piemērs ģimenē. 

 Izglītības iestādē tiek īstenots mērķtiecīgs audzināšanas darbs, sadarbojoties ar 

pedagogiem, izglītojamajiem un viņu ģimenēm. Izglītības iestādē tiek rīkoti pasākumi, kuros 

tiek iesaistītas visas vecuma grupas. Īpaši nozīmīgi ir valsts svētku pasākumi, kuri palīdz veidot 

cieņu pret valsti, tās simboliem un latviešu kultūru kopumā. Veselīgu dzīvesveidu aktualizējam 

ar organizētajiem veselības un sporta brīžiem, svētkiem. Iestādē tiek izstrādāts pasākumu gada 

plāns un tiek organizēti daudzi pasākumi, kuri jau kļuvuši par tradīciju: Miķeļdiena, 

Mārtiņdiena, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki,  Lieldienas,  Mātes  diena  un  Izlaidums.   

Gatavojoties ārpus nodarbību pasākumiem, izglītojamie aktīvi iesaistās – apgūst dzejoļus, 

dziesmas, dejas par attiecīgo tēmu vai gadskārtu ieražu, veido rotājumus, apsveikumus, maskas, 

atribūtus. 5-6  gadīgās grupas bērni apmeklē Nautrēnu vidusskolu, lai iepazītos ar skolas vidi.  

Visi pasākumi pilnveido sociālās iemaņas un veicina tikumisko un sociālemocionālo 

audzināšanu. Grupās tiek atzīmētas izglītojamo dzimšanas dienas.  

Iestādē darbojas deju pulciņš pirmsskolas vecuma bērniem, kas sekmē radošas, 

emocionāli un intelektuāli izglītotas personības veidošanos. 

Stiprās puses: 

 Daudzveidīgi pasākumi iestādē, kas veicina piederības apziņu savai dzimtajai pusei, 

Latvijai un valstij, audzina novada patriotus; 

 Izglītības iestādē organizētie pasākumi un interešu pulciņi sekmē pozitīvas attieksmes un 

radošuma attīstību izglītojamajos. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Izveidot  teātra pulciņu  un  dambretes pulciņu;  

 Rosināt vecākus izvērtēt bērna spējas un intereses piedalīties interešu pulciņos. 

Vērtējums:  labi 
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3.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Izglītojamie piedalās iestādē rīkotajā karjeras nedēļā, kur iepazīstas ar vecāku un citām 

profesijām, dodas izzinošās ekskursijās. Lai labāk izzinātu pieaugušo profesijas, izglītojamie 

tiek iepazīstināti ar dažādām profesijām: bibliotekāres, pārdevējas, policista, friziera, pavāra un 

citām profesijām. Grupās pieejami dažādi mācību līdzekļi  un spēles karjeras izglītības un 

profesiju iepazīšanai. 

Karjeras izglītības darbu koordinē skolotājas, kas mērķtiecīgi palīdz bērniem apzināt 

savas spējas un intereses. Iestādes karjeras izglītība tiek īstenota grupu rotaļnodarbībās un 

ārpusstundu aktivitātēs. Grupu skolotāji uz nodarbībām aicina bērnu vecākus pastāstīt par savām 

profesijām. Nodarbībās tiek iekļauti ar karjeras izvēli saistītie temati - sniegta informācija par 

dažādām profesijām, brīvajā laikā bērniem ir iespēja spēlēt arī ar profesijām saistītas lomu 

rotaļas. 

Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas, izglītojamie pēc ekskursijām pārrunā gūtos iespaidus, 

uzzīmē redzēto. Turpinām sadarbību ar novada un citām iestādēm. Pirmsskolas audzēkņi 

apmeklē vidusskolu, bibliotēku, kultūras namu u.c. 

 

Stiprās puses: 

 Karjeras izglītības pasākumos izglītojamajiem ir iespēja iepazīt dažādas profesijas; 

 Izglītības iestādē organizētie pasākumi sekmē pozitīvas attieksmes un radošuma attīstību 

izglītojamajos. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Turpināt veicināt sadarbību ar izglītojamo ģimenēm, iestādēm  izglītojamo 

iepazīstināšanai ar dažādām profesijām. 

 Turpināt aizsākto karjeras izglītības darbu, piedāvājot izglītojamajiem dažādas 

izglītojošas mācību ekskursijas. 

Vērtējums – labi 

 

                                       3.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Izglītības iestādē ikdienas darbs tiek plānots saskaņā ar pirmsskolas mācību programmas 

mācību saturu un sasniedzamajiem rezultātiem.  Pedagogi nodarbībās ievēro katra izglītojamā 

darba tempu, vajadzības, intereses un spējas, zināšanu līmeni. 
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Grupās ir  izglītojamie, kuriem konkrētu prasmju un iemaņu apguve sagādā grūtības, vai 

otrādi – izglītojamajiem ir nepieciešams izvirzīt  sarežģītākus uzdevumus. Pedagogs uzdevumus 

izvirza atbilstoši bērna spējām un zināšanām. Nodarbībās iesaistās arī skolotāja palīgs. 

Iestādē ir divas vecuma grupas. Integrētās rotaļnodarbības pedagogi veido tā, lai 

izglītojamie varētu iekļauties mācību procesā. Ja kādam izglītojamajam izvirzītie uzdevumi nav 

paveicami, tiek strādāts individuāli, piedāvājot vieglākus uzdevums. Savukārt, talantīgākajiem 

izglītojamajiem tiek piedāvāti papilduzdevumi. Izglītojamie ir piedalījušies skatuves runas 

konkursā „Zvirbulis” Rēzeknē, konkursā „Talantu saiets” un citos. 

Atbilstoši bērna spējām un interesēm iestādē ir iespēja piedalīties deju pulciņā. 

Izglītojamo vajadzību izpētē ir iesaistīts arī skolotājs logopēds, kurš sadarbojas gan ar 

grupu pedagogiem, gan ar izglītojamo vecākiem izglītojamā mācību darba diferenciācijas un 

individualizācijas atbalsta sniegšanā. 

 Ja izglītojamajam ir grūtības mācībās, skolotāji regulāri sadarbojas ar bērnu vecākiem, 

informē par problēmām un tās kopīgi risina. Pēc vajadzības tiek rīkotas individuālās sarunas, 

kurās piedalās izglītojamā vecāki, administrācija, grupas skolotājs un atbalsta personāls no 

novada pašvaldības. Grupu skolotāji sadarbībā ar vecākiem, plānojot mācību darbu, ņem vērā šo 

izglītojamo vajadzības. Skolotāji un atbalsta personāls sniedz atbalstu, piedāvājot individuālas 

konsultācijas. 

Stiprās puses: 

 Izglītojamie sekmīgi tiek sagatavoti pamatizglītības apguvei; 

 Izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem regulāri pieejamas atbalsta personāla 

konsultācijas. 

 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Nodrošināt darbu ar talantīgiem bērniem un bērniem, kuriem mācības sagādā grūtības; 

 Regulāri papildināt pedagogu zināšanas par kompetencēs balstītas izglītības mācību 

saturu  darbā ar izglītojamajiem. 

Vērtējums: labi. 

 

3.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām 

Katra mācību gada sākumā iestādes logopēds veic bērnu novērošanu un diagnosticēšanu. 

Ja izglītojamajam ir nepieciešama logopēda palīdzība, logopēds iekļauj bērnu grupā un darbojas 

ar to pēc sastādītā nodarbību saraksta. 
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Ja pedagogiem rodas priekšstats, ka kādam bērnam nepieciešama speciāla pieeja vai ir 

vērojamas novirzes uzvedībā, vai ir mācīšanās grūtības, pedagogs informē vecākus. Ja vecāks 

piekrīt, tad ar bērnu strādā Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pedagogu atbalsta centra 

speciālisti: vēro bērnu rotaļnodarbībās un brīvajā laikā, veic individuālas sarunas ar bērnu un 

vecākiem, uzaicina uz individuālām konsultācijām, kā arī sniedz konsultācijas pedagogiem par 

darba metodēm   ar šiem bērniem.  

 

3.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

 

Sadarbība starp iestādi un izglītojamo vecākiem ir viens no prioritārajiem jautājumiem. 

Komunikācija starp izglītības iestādi un ģimeni tiek organizēta, izmantojot dažādas darba 

formas un informācijas līdzekļus- individuālās sarunas, grupu vecāku sapulces, vecāku 

kopsapulces, informatīvie stendi, grupu un izglītības iestādes pasākumi. Rudenī un pavasarī tiek 

organizētas vecāku sapulces. Vecāki tiek informēti par dažādā iestādes aktualitātēm – 

pedagoģiskā un audzināšanas procesa norisi, izglītojamo drošības nodrošināšanu, ēdināšanu, 

veselības aprūpi, atbalsta pasākumiem izglītojamajiem un dažādiem saimnieciski 

organizatoriskajiem jautājumiem. Rudens sapulcēs vecāki tiek iepazīstināti ar mācību gada 

plānotajiem pasākumiem, gada galvenajiem pedagoģiskajiem uzdevumiem. 

 Vecāki piedalās pasākumu sagatavošanā un organizēšanā, kopā ar bērniem piedalās 

mācību ekskursijās, sporta svētkos, pēcpusdienās un citos pasākumos. Grupu skolotājas 

nepieciešamības gadījumos sazinās ar vecākiem telefoniski un SMS. Vecāki ar grupu skolotājām 

ir izveidojuši Whats App  saziņu, kas ļauj ātrā veidā sazināties un uzzināt viedokli sev 

interesējoša jautājumā.  

Izglītības iestādē darbojas Iestādes padome, kura darbojas atbilstoši reglamentam. 

Padomes sastāvā vairākumā ir grupu vecāku pārstāvji, deputātu pārstāvis, divi pedagogi, 

vadītāja. Iestādes padomes priekšsēdētājs ir izvēlēts no vecāku vidus. Vecāku pārstāvji uzklausa 

atskaites par mācību, audzināšanas darbu, pirmsskolas izglītības iestādes attīstības prioritātēm, 

izskata ieteikumus un priekšlikumus, risina dažādas problēmas.  

Vecākiem, kuru bērniem ir vērojamas problēmas mācību un audzināšanas procesā, tiek 

sniegts atbalsts – pārrunas, tikšanās ar atbalsta personālu, individuālas konsultācijas, ieteikti 

speciālisti.  
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Lai risinātu bērna uzvedības un emocionālās problēmas un sniegtu atbalstu mācīšanās 

procesā, izglītojamo vecāki tiek pieaicināti apmeklēt pašvaldības izglītības psihologa 

konsultācijas. 

Stiprās puses: 

 Daudzveidīgi izglītojošie pasākumi bērniem kopā ar vecākiem; 

 Izglītojamo vecākiem pieejamas konsultācijas pie skolotāja logopēda, psihologa. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Akcentēt savstarpējā cieņā balstītu sadarbību ar izglītojamā ģimeni; 

 Turpināt piesaistīt arvien vairāk vecāku izglītības iestādes plānotajos pasākumos; 

 Turpināt vecāku izglītošanu dažādos jautājumos, nodrošinot speciālistu klātbūtni 

Vērtējums: ļoti labi. 

                                                       

3.5 Iestādes vide 

3.5.1 Mikroklimats 

 

Iestādes darbs tiek virzīts tā, lai izglītojamie, vecāki un darbinieki apzinātos savu 

piederību izglītības iestādei, savu lomu un atbildību iestādes attīstībā. 

Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”  Rogovkā  pastāv 33 gadus. Tā 

mainījās, attīstījās un pilnveidojās gadiem līdzi, izkopjot un saglabājot savas tradīcijas, par 

kuru ievērošanu rūpējās iestādes darbinieki. Izglītības iestādē svin un atzīmē latvisko gadskārtu 

ieražu svētkus, valsts svētkus, organizē tematiskos pasākumus, sporta aktivitātes, mācību 

ekskursijas, vecāku sapulces, radošo darbu izstādes u.c. Par aktualitātēm un sasniegumiem 

publicējot rakstus Nautrēnu pagasta  avīzē „Nautrēnu ziņas”. 

Izglītības iestādē ir izstrādāti un tiek ievēroti  iekšējie normatīvie akti – „Darba kārtības 

noteikumi”, „Ētikas noteikumi”, „Iekšējās darba kārtības noteikumi”, tādējādi nodrošinot 

taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret darbiniekiem un izglītojamajiem, sekmējot pozitīvu 

mikroklimatu un veicinot iestādes attīstību. Ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti 

visi vecāki, izglītojamie un pedagogi katra mācību gada sākumā. Izglītības iestādē ir noteikta 

kārtība, kā jārīkojas apmeklētājiem. Ir izstrādāta “Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas 

vecāki un citas nepiederošas personas”.   
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Pie izglītības iestādes vienmēr plīvo Latvijas valsts karogs, iestādē izvietoti attēli ar 

prezidenta foto, himnas tekstu un valsts simboliku. Iestādes audzināšanas plānā tiek iekļauti 

uzdevumi izglītojamajos veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret 

valsts nacionālajām vērtībām. Svinot valsts svētkus,  izglītojamie tiek iepazīstināti ar valsts 

simboliem, audzināts patriotisms un piederība Latvijai. 

Iestādes darbinieku vidū tiek ievērotas profesionālās ētikas normas, valda draudzīgas 

un cieņpilnas attiecības. Izglītības iestādes darbinieki ar darbu un attieksmi rūpējas, lai 

gaisotne iestādē būtu labvēlīga un patīkama visiem izglītojamajiem, darbiniekiem, 

apmeklētājiem. 

Sadarbība starp personālu, izglītojamiem un vecākiem balstās tikai un vienīgi uz 

profesionālām, ētiskām vērtībām. Ikviena konfliktsituācija tiek risināta nekavējoties, 

profesionāli, godīgi un taisnīgi, iesaistot vecākus un pedagogus. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību, svarīga loma ir pedagogu 

profesionālās kompetences paaugstināšanai. Sadarbībā ar Rēzeknes novada izglītības nodaļu 

tiek organizēti kursi, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni, tiek popularizēti labās prakses 

piemēri. 

Iestādes darbiniekiem ir vienotas prasības un attieksme pret visiem izglītojamajiem – 

tiek veicināta pozitīva attieksme, iecietība izglītojamo vidū un savstarpējās attiecības.  Uzsvars 

tiek likts uz bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis apzināšanos, 

emociju un domu, uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības.  

 

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādes darbs tiek virzīts tā, lai izglītojamie, vecāki un darbinieki 

apzinātos savu piederību izglītības iestādei; 

 Iestādē ir savas tradīcijas mikroklimata veidošanai; 

 Sniegts atbalsts tālākizglītībai un profesionālās kompetences paaugstināšanai. 

 

Turpmākās attīstības virzieni 

 Vairāk popularizēt labās prakses piemērus pedagogu vidū; 

 Turpināt darbu pie pilsoniskās piederības Latvijas valstij veicināšanu. 

 

Vērtējums:  labi. 
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4.5.2 Fiziskā vide un vides pieejamība 

Izglītības iestādes teritorija ir 1222,6 kv.m.   Iestādes teritorija ir iežogota,  sakopta,  

tajā tiek uzturēta kārtība.  

Teritorijā ietilpst galvenā ēka, saimniecības ēka, sporta laukums, 2 rotaļu laukumi,  

2 nojumes. 

 Telpu kopējā  platība ir 1069,4 kv.m.  Ēkā atrodas 3 grupu telpas, 2 guļamtelpas, 

tualetes, sporta un mūzikas zāle, virtuve, vadītājas kabinets, veļas kabinets.  Ēkā atrodas 

arī Nautrēnu pagasta bibliotēka, ar atsevišķu ieeju,  Ludzas J.Soikāna  Mākslas skolas 

 filiāle,  ar atsevišķu ieeju. 

Iestādes telpas ir funkcionālas, drošas, estētiski noformētas, gaumīgas, tīras un  

kārtīgas, izglītības programmas īstenošanai un sanitārajām normām atbilstošas.  

 Telpu iekārtojums un inventārs atbilst izglītojamo vecumam un augumam.  

Telpas atbilst sanitāri higiēniskajām prasībām. Telpas tiek regulāri vēdinātas, 

uzkoptas, uzturēta optimāla gaisa temperatūra. Apgaismojums ir atbilstošs normatīvo 

aktu prasībām. Visās telpās tiek ievērotas sanitārās normas. Higiēnisko un sanitāro 

normu pārkāpumi nav konstatēti. Pirmsskolas izglītības iestādei ir visi nepieciešamie 

atzinumi darbības turpināšanai.  

Nr. Atzinums Izsniegšanas datums 

1. Pārbaudes akts Nr. 22/9.8-3.1-43,VUGD 

Pārbaudes akts Nr. 22/9.8-3.1-55,VUGD  

2019.gada  28.  februārī 

2020. gada   23. martā  

2. Kontroles akts Nr. 00528318, Veselības 

inspekcija 

 Kontroles akts Nr. 00038920, Veselības 

inspekcija 

  

2018.gada 09. oktobris 

 

2020. gada 20. janvāris 

 

Atzinumi iestādes darba turpināšanai. 

Izglītības iestādes telpas atbilst visām drošības prasībām, atbilstoši 

noteikumiem ir izvietots evakuācijas plāns, norādītas ieejas un izejas, katrā grupā  

Laika posmā no 2008. gada līdz 2020. gadam visā iestādē ir nomainīti logi un 

ārdurvis, rekonstruēta apkures sistēma, nomainīti apkures radiatori, veikts remonts 

grupu telpās (griesti, grīdas), remonts grupu tualetēs, siltināti ēkas pamati, sienas un  

jumts, ierīkota automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma,  ir pieejams 
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interneta pieslēgums. Katru gadu pakāpeniski tiek iegādātas mēbeles: galdi un krēsli 

bērniem (ar regulējamu augstumu), gultas, garderobes skapīši un citas  mēbeles. 

 

Stiprās puses: 

 Ēka un teritorija ir sakopta un uzturēta kārtībā; 

 Telpas ir  gaišas, tīras un estētiski noformētas; 

 Pašvaldība iespēju robežās nodrošina vides drošību, veic uzlabojumus. 

 

Turpmākā attīstība: 

 Bērnu rotaļu laukuma uzlabošana un pilnveide, ievērojot drošuma prasības; 

 Budžeta ietvaros turpināt veikt telpu kosmētisko remontu; 

 Turpināt uzturēt kārtību un tīrību izglītības iestādes apkārtnē. 

Vērtējums: ļoti labi. 

 

3.6. Iestādes resursi 

3.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Izglītības iestādē ir izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas, 

materiāltehniskie resursi mācību procesam, izglītojamo attīstībai un pedagoģiskā 

procesa nodrošināšanai. Izglītības iestādē ir 2 grupas, zāle, kur notiek sporta 

nodarbības, mūzikas nodarbības. Telpu izkārtojums un platība ir atbilstoša 

īstenojamajai  programmai. Mēbeles ir drošas lietošanā. 

Iestāde ir nodrošināta ar atbilstošām informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijām, tās regulāri tiek atjaunotas un papildinātas, katrā grupā ir dators, 

pieejams internets, mūzikas centri. Izglītojamiem un pedagogiem pieejams projektors, 

kopētājs, laminators, gaismas galds, smilšu un ūdens galdi, putraimu kastes, CD 

atskaņotāji, didaktiskais materiāls. Izglītojamie ir nodrošināti ar mācību līdzekļiem, 

grāmatām. 

Izglītības iestādei ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts 

budžets, vadītāja pārrauga izglītības iestādes finanšu un materiāltehniskos resursus, 

seko līdzekļu izlietojumam.  
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Stiprās puses: 

 Materiāltehnisko resursu un iekārtu nodrošinājums izglītības programmas 

īstenošanai un mācību procesa organizēšanai ir pietiekošs; 

 Katru gadu materiālā bāze tiek papildināta, paredzēti līdzekļi budžetā. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Turpināt pilnveidot grupu  materiāltehnisko bāzi; 

 Turpināt nodrošināt efektīvu mācību līdzekļu un tehnoloģiju 

izmantošanu. 

Vērtējums: ļoti  labi 

 

                                            3.6.2 Personālresursi 

Izglītības iestādē ir nokomplektēts personāls izglītības programmas 

īstenošanai un tehniskās funkcionalitātes nodrošināšanai. 2019./2020.mācību gadā 

strādāja 6 pedagoģiskie darbinieki, no tiem: 3 pirmsskolas izglītības skolotājas, 

vadītāja, mūzikas izglītības skolotāja, skolotājs logopēds un 4 tehniskie darbinieki. 4 

pedagoģiskie darbinieki ir pamatdarbā. Mūzikas skolotājai un skolotājai logopēdei ir 

blakusdarbs.  

Pedagogu darba slodzes tiek plānotas un tarificētas VIIS, atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. Tarifikāciju saraksti tiek saskaņoti un apstiprināti Rēzeknes novada 

Izglītības nodaļā. 

Pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu 

prasībām, tā tiek nepārtraukti pilnveidota. Pedagogi pirmsskolas iestādē regulāri 

paaugstina savas zināšanas, piedaloties Rēzeknes novada un Rēzeknes organizētajos 

kursos. Kursu stundu daudzumam seko vadītāja VIIS sistēmā.  Pedagogi papildinājuši 

savas prasmes jaunā mācību satura ieviešanā pirmsskolā, speciālajā pedagoģijā, 

psiholoģijā, bērnu tiesību aizsardzībā u.c. Iegūtās zināšanas tiek analizētas un 

popularizētas iestādē informatīvajās sapulcēs.  

 Iestādes tehniskais personāls pēc nepieciešamības vai pildot likumdošanā 

noteiktās prasības, tālākizglītības ietvaros apgūst nepieciešamās zināšanas. Visi 
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tehniskie darbinieki ir apguvuši  bērnu tiesību aizsardzības kursus, minimālās higiēnas 

prasības. 

Stiprās puses: 

 Pedagogu tālākizglītība ir kvalitatīva, balstīta uz izglītības iestādes 

vajadzībām un pedagoģiskajām aktualitātēm; 

 Tiek organizēta pieredzes apmaiņa ar citu pašvaldību izglītības iestāžu 

kolēģiem. 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Rosināt pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu; 

 Veicināt aktīvāku labās prakses pieredzes apmaiņas ieviešanu pedagogu 

vidū. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

3.7.  Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

3.7.1 Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Izglītības iestāde darba plānošanā un vērtēšanā balstās uz iepriekšējā mācību 

gada darba analīzi, attīstības plāna prioritātēm, pedagogu priekšlikumiem un 

izglītojamo vecāku ieteikumiem. Mācību gada sākumā galvenie uzdevumi kārtējam 

mācību gadam tiek izvirzīti saskaņā ar iepriekšējā gada darba rezultātiem un attīstības 

vajadzībām un Rēzeknes novada Izglītības nodaļas noteiktajām izglītības darba 

prioritātēm.  

Mācību gada darba plāns saskan ar attīstības plānā noteiktajām prioritātēm, 

izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem attiecīgajā laika posmā.  

Izglītības iestādes vadība veic iestādes darba kontroli un pašvērtēšanu visās tās 

darbības pamatjomās. Darbinieki un vecāki iesaistās izglītības iestādes izvērtēšanā, 

piedaloties aptaujās. Pašnovērtējuma kopīgais ziņojums saistīts ar iestādes darba 

analīzi, dokumentu izpēti, aptaujas rezultātiem. Vadība vērtēšanas procesā iegūto 
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informāciju izmanto, lai apzinātu iestādes darba stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus.  

Izglītības iestādē ir darba plāns kārtējam mācību gadam, kas tiek pilnveidots 

un aktualizēts, ņemot vērā attīstības plāna, audzināšanas plāna un  Rēzeknes novada 

Izglītības pārvaldes  izvirzītās prioritātes. 

Iestādes vadītāja noteiktā laika periodā sistemātiski organizē un īsteno kontroli un 

vērtēšanu visās izglītības iestādes darbības jomās. Mācību gada laikā vadītāja  

organizē  sanāksmes un pedagoģiskās padomes sēdes. Darba plānošanā piedalās viss 

pedagoģiskais kolektīvs. 

Stiprās puses: 

 Vadība veicina un atbalsta pašvērtēšanas procesā visu iestādes darbinieku 

iesaistīšanu; 

 Pedagogi, darbinieki un vecāki ir iesaistīti izglītības iestādes pašvērtēšanas 

procesā. 

Tālākās attīstības virzieni: 

 Turpināt pilnveidot izglītības iestādes darba pašvērtēšanas procesu, katru 

gadu papildināt pašnovērtējuma ziņojumu ar kārtējā darba rezultātiem, 

izvirzot prioritātes turpmākajam  darbam. 

Vērtējums: labi 

 

        3.7.2 Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Iestādes darbības  tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie akti, iestādes nolikums, 

Rēzeknes novada pašvaldības izdotie tiesību akti. Iestāde darbojas saskaņā ar 

izstrādāto un Rēzeknes novada domes 2018. gada 18. oktobra sēdē apstiprināto 

Nolikumu. Iestāde saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod 

iestādes iekšējos normatīvos aktus. 
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Izglītības iestādē ir visa obligātā dokumentācija saskaņā ar arhīva apstiprināto lietu 

nomenklatūru. Katram darbiniekam ir sava personas lieta un amatu apraksts. 

Dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti 

atbilstoši lietu nomenklatūrai.  

Izglītības iestādes vadītāja ir atbildīga par darbībām un datu ievadi VIIS sistēmā, 

par iestādes budžeta plānošanu. Vadītāja ievēro darbinieku viedokli, risinot iestādes 

darba problēmas, uzklausot visas iesaistītās puses, pārrauga un nodrošina labvēlīgu 

vidi izglītības iestādē, veicina personāla izpratni par izglītības iestādes vīzijas, mērķu 

un uzdevumu sasniegšanu. Lai veicinātu darbinieku izpratni par iestādes vīziju, misiju 

un nosprausto mērķu sasniegšanu, tiek izmantots demokrātiskais stils, kas veicina un 

ieinteresē dažādu uzdevumu izpildē, diskusijās, individuālās sarunās un kopīgās 

sapulcēs. 

Iestādē nav metodiķa, izglītības iestādes vadītāja kopā ar pedagoģisko 

kolektīvu plāno, organizē un vada izglītības iestādes darbu. Izglītības iestādes 

pedagogu sanāksmes ir plānotas un tiek protokolētas. Izglītības iestādes vadītāja 

nodrošina informācijas apmaiņu ar personālu par pieņemtajiem lēmumiem un to 

izpildi. Vadītāja nodrošina veiksmīgu sadarbību ar vecākiem, Iestādes padomi, 

Rēzeknes novada Izglītības pārvaldi, Nautrēnu  pagasta pārvaldi. Sadarbībā ar 

vecākiem un Iestādes padomi, tiek uzklausīti priekšlikumi, ierosinājumi izglītības 

iestādes svarīgu problēmu risināšanā.  

Izglītības iestādē darbojas iestādes padome, katru mācību gadu notiek sanāksmes. 

Padomes sastāvu veido 6 vecāku pārstāvji, kurus izvirza vecāku sapulcē, 2 pedagogi, 

vadītāja, deputātu pārstāvis. Sadarbība ar iestādes padomi vērtējama pozitīvi, 

izskatāmos jautājumus vai problēmas izvirza gan vecāki, gan darbinieki.  

Pedagogu darba kvalitātes un pašvērtējuma analīze izvirzīta kā viena no pedagoga 

profesionālās kompetences pilnveides nepieciešamību raksturojošiem kritērijiem.  

Iestādes vadītāja darba un personāla pārvaldības turpmāko attīstību veicinās 

prasme mainīties līdzi laikam, spēt un gribēt mācīties, pilnveidot sevi profesionāli, 

prast ieinteresēt un aizraut ar jauno, prast sekmēt zināšanu izmantošanu praksē, 

izglītības procesā pielietojot profesionālās kompetences pilnveides semināros gūtās 
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zināšanas un prasmes, kā arī ievērot profesionāli ētiskās normas, spēja konstatēt un 

prognozēt problēmsituācijas un rast to risinājumus. 

Stiprās puses: 

 Izglītības iestādē ir izstrādāti tās darbību reglamentējoši dokumenti; 

 Iestādē ir veiksmīgs komandas darbs. 

 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Turpināt iekšējo normatīvo dokumentu aktualizāciju atbilstoši izmaiņām 

ārējos normatīvajos aktos; 

 Vadītājai plānot, vadīt iestādes darbu, turpināt iepazīstināt personālu ar 

pieņemtajiem lēmumiem. 

Vērtējums:  labi 

 

3.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Lai izglītības iestāde realizētu izvirzītos mērķus un uzdevumus, notiek sadarbība 

ar izglītojamo ģimenēm, valsts un pašvaldības institūcijām, ar citām izglītības 

iestādēm. Pirmsskolas izglītības iestādei ir regulāra sadarbība ar dibinātāju - Rēzeknes 

novada pašvaldību, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi  un Nautrēnu 

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 iestāde, tās vadītāja un darbinieki, aktīvi iesaistījās 

pašvaldības kultūras un sabiedriskās dzīves norisēs. Sadarbojāmies ar Nautrēnu sporta 

halli – kultūras namu,  izglītojamie piedalījās Latvijas dzimšanas dienas pasākumā, 

kur uzstājās un rādīja savu dejotprasmi. Sadarbojāmies ar vecākiem, izglītības 

Iestādes padomi, kopīgi risinājām radušās problēmas un īstenojām izteiktos un 

pieņemtos ierosinājumus pirmsskolas izglītības iestādes darba pilnveidošanai un 

attīstībai.  

Veiksmīga sadarbība ar Nautrēnu vidusskolu, kur sagatavošanas grupas bērni 

dodas iepazīties ar savu  nākamo klasi un tiekas ar 1. klases skolotāju. Ēnu dienās 
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vidusskolas audzēkņi dodas uz iestādi, lai iepazītos ar pirmsskolas izglītības skolotāja 

profesiju, „ēno”  skolotājus.  

Izglītības iestādei ir izveidojusies cieša sadarbība ar Nautrēnu pagasta 

bibliotēku, kas atrodas vienā ēkā ar mūsu iestādi. Izglītojamie regulāri viesojas 

bibliotēkā, kur tiek organizētas dzejas pēcpusdienas, bērnu grāmatu izstādes, 

pasākumi bērniem, piem. kopīga pasaku lasīšana un citi.  

Sadarbība ar citām izglītības iestādēm, galvenokārt, vērsta pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveidei, pieredzes apmaiņai un labās prakses gūšanai. 

Domājot par izglītības iestādes tēla popularizēšanu un atpazīstamību, iestāde 

piedalās dažādās programmās,  konkursos un aktivitātēs, piemēram: 

 Pašvaldības metodisko izstrādņu konkursā (2 gadus pēc kārtas iegūstot 1. 

vietu); 

 Projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā”, 

 Vides izglītības pasākumos  SIA “Zaļā josta” bateriju vākšanas konkursā 

“Tīrai Latvijai”, makulatūras vākšanas konkursā, saņemot Pateicības;  

 Dalība Lauku atbalsta dienesta programmā „Piens un augļi skolai”;  

 Radošā konkursā pirmsskolas izglītības iestādēm „No sēklas līdz 

graudam”; 

 Skatuves runas konkursā Rēzeknē „Zvirbulis”. 

Stiprās puses: 

 Laba sadarbība ar Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, pagasta 

pārvaldi,  dienestiem; 

 Tiek popularizēts iestādes tēls sabiedrībā. 

    Turpmākās attīstības virzieni: 

   Paplašināt sadarbību  ar citām Rēzeknes novada  izglītības iestādēm un citu 

novadu izglītības iestādēm. 

Vērtējums:  labi  
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Pašnovērtējuma 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  

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 ļoti 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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6.Turpmākā attīstība 

Pamatjomā MĀCĪBU SATURS 

 Pilnveidot metodisko nodrošinājumu un mācību vidi, nodrošinot iespēju apgūt 

mācību saturu mūsdienīgi, inovatīvi – uz kompetencēm balstītā mācību saturā; 

 Pilnveidot zināšanas  par kompetenču pieeju izglītībā, apmeklējot kursus, daloties 

pieredzē; 

 Turpināt īstenot lietpratībā balstīta mācību satura un caurviju prasmju ieviešanu 

un īstenošanu. 

Pamatjomā MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 Pilnveidot metodisko darbu kompetencēs balstītas izglītības satura apguvei; 

 Veicināt izglītojamo pašvadību, pašiniciatīvu, stiprināt pārliecību par savu 

mācīšanos; 

 Veidot aktīvāku pedagogu sadarbību ikdienas gaitā, nodarbību vērošanā, 

ieteikumos un pieredzes apmaiņā; 

 Turpināt pilnveidot mācību sasniegumu izaugsmes dinamikas pilnveidi; 

 Palielināt atbalsta pakalpojumu klāstu mācīšanās kvalitātes uzlabošanai; 

 Izglītojamā zināšanas, prasmes un attieksmes tiek regulāri vērtētas un analizētas;  

 Vērtējums un vērtēšanas metode sniedz izglītojamajam atbalstu turpmākajā 

mācību procesā; 

 Tiek veiktas individuālas sarunas ar bērnu vecākiem par bērna sasniegumiem. 

 

Pamatjomā  IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 

 Pilnveidot esošo kārtību izglītojamo sasniegumu uzskaitei un apkopošanai; 

 Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam un vēlmei paaugstināt savus 

ikdienas mācību sasniegumus. 

 

Pamatjomā ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

 Nodrošināt darbu ar talantīgiem bērniem un bērniem, kuriem mācības sagādā 

grūtības; 

 Regulāri papildināt pedagogu zināšanas par kompetencēs balstītas izglītības 

mācību saturu  darbā ar izglītojamajiem. 

 

Pamatjomā IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  VIDE  

 Vairāk popularizēt labās prakses piemērus pedagogu vidū; 

 Turpināt darbu pie pilsoniskās piederības Latvijas valstij veicināšanu: 

 Bērnu rotaļu laukuma uzlabošana un pilnveide, ievērojot drošuma prasības; 

 Budžeta ietvaros turpināt veikt telpu kosmētisko remontu; 

 Turpināt uzturēt kārtību un tīrību izglītības iestādes apkārtnē. 
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Pamatjomā IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

 Turpināt pilnveidot grupu  materiāltehnisko bāzi; 

 Turpināt nodrošināt efektīvu mācību līdzekļu un tehnoloģiju izmantošanu: 

 Rosināt pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu; 

 Veicināt aktīvāku labās prakses pieredzes apmaiņas ieviešanu pedagogu vidū. 

 

Pamatjomā IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  DARBA ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

 Turpināt pilnveidot izglītības iestādes darba pašvērtēšanas procesu, katru gadu 

papildināt pašvērtējuma ziņojumu ar kārtējā darba rezultātiem, izvirzot prioritātes 

turpmākajam  darbam; 

 Turpināt iekšējo normatīvo dokumentu aktualizāciju atbilstoši izmaiņām ārējos 

normatīvajos aktos; 

 Vadītājai plānot, vadīt iestādes darbu, turpināt iepazīstināt personālu ar 

pieņemtajiem lēmumiem. 

 Paplašināt sadarbību  ar citām Rēzeknes novada  izglītības iestādēm un citu 

novadu izglītības iestādēm. 

 

Nautrēnu pirmsskolas izglītības 

iestādes “Vālodzīte” vadītāja:                                                              Tatjana Pujate 

 

Datums: 2020.gada  oktobrī 

 

 

SASKAŅOTS 

Rēzeknes novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldes vadītājs:                                                                Guntars Skudra 

 Z.V 
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