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1. Vispārīgs iestādes raksturojums 

 
1.1 Iestādes atrašanās vieta. 

 
Iestādes juridiskā  adrese: 

 

Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš” 

„Zariņš” 

Bekši, 

Ozolaines pagasts, 

Rēzeknes novads 

LV 4633 

 

Dibinātājs: Rēzeknes  novada pašvaldība 

 

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

Ozolaines pagasta pārvaldes mājas lapā  www.ozolaine.lv        

 

Iestādes vadītāja:   Valentīna Mališeva 

  

Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš” ir Rēzeknes novada 

pašvaldības dibināta un Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esoša 

pirmsskolas izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Iestāde 

dibināta 1983. gada jūnijā. Iestādes telpas sākotnēji tika projektētas bērnudārza 

vajadzībām.  

 Atrodamies tikai 14 kilometru attālumā no Rēzeknes, pašā Rēzeknes –

Daugavpils ceļa malā. 

Iestādes visās grupās  ir veikts remonts, iestāde ir siltināta, ierīkota piespiedu 

ventilācijas sistēma. Pašlaik iestādē darbojas 3 jaukta vecuma grupas. 

 

 Mācību darba organizācijas pamatforma ir rotaļnodarbība. 

Izglītojamo skaits pa gadiem: 

Mācību gads Izglītojamo skaits Izglītojamo skaits 

speciālajā programmā 

2014/2015 50 0 

2015/2016 52 1 

2016/2017 48 1 

2017/2018 56 1 

2018/2019( prognoze) 83 2 

 

http://www.rdc.lv/
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Izglītojamo dzīvesvieta: 

Rēzeknes novada Ozolaines pagasts 32 57% 

Rēzeknes novada citi pagasti 11 20% 

Rēzekne 10 18% 

Dažādi novadi 3 5% 

   

II 

Iestādes darba organizācija: 

Iestāde ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs, spiedogi, noteikta 

parauga veidlapas. Iestādes saskaņā ar normatīvajiem aktiem  

izmanto valsts simboliku. 

 

 

 

 

 

1.2 Īstenojamās izglītības programmas. 

 
 Iestāde realizē 3 licencētas izglītības programmas 

 

Programmas nosaukums Izglītojamo skaits  

Vispārējā pirmsskolas izglītības 

programma 01011111 

34 60% 

Mazākumtautību vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 01011121 

21 38% 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 01015611 

1 2% 
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1.3 Iestādes īpašais piedāvājums 

 

       Iestādē ir diennakts grupa. Strādājam pirmdienās no 7:00 līdz piektdienas 18.00. 

Tā ir liela priekšrocība strādājošiem vecākiem, kuri bērnus var izņemt vēlā vakarā vai 

atstāt bērnu iestādē uz vienu vai vairākām diennaktīm . 

Bērnu ar speciālām vajadzībām  integrēšana sociālajā vidē, atbalsta personāla 

darbs. 

Uzņemam bērnus no 1,5 gada vecuma vai  nepieciešamības gadījumā no 1 

gada vecuma.  

Runas, valodas attīstīšana divvalodu vidē. 

 

 

1.4 Iestādes pedagogi 

2017./2018.mācību gadā iestādē strādā 9 pedagogi.  

    

1 Ar augstāko izglītību 8 89% 

2 Pedagogi, kuri ieguvuši maģistra grādu 2 22% 

3 Iegūst augstāko izglītību 1. pedagogs 1 11% 
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Eiropas sociālā fonda projektā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.2.2.1.5 apakšaktivitātē 

” Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

Vienošanās  nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/00 Ieguldījums tavā nākotnē,  

ietvaros , ir iegūtas pedagoģiskās darbības kvalitātes novērtēšanas pakāpes: 

2.pakāpe-2 pedagogi 

3.pakāpe -6 pedagogi. 

Pavisam kopā par izglītojamo  izglītošanu, attīstības vidi, labsajūtu un drošību rūpējas 

16 darbinieki. 

2017. 2018 . mācību gadā  8 pedagogi pieteicās  pakāpēm un ieguva 2. kvalitātes 

pakāpi 
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Pedagogu sadalījums pēc darba stāža 
 

Stāžs Līdz10 11-20 21-30 31-40 Vairāk kā 40 

Pedagogu 

skaits 

1 4 0 4 0 

 

Pedagogu sadalījums pēc vecuma. 

 
Gadi 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- 

Pedagogu 

skaits 

2 1 2 1 2 1 

 

 

 
Visiem skolotājiem izglītība atbilst normatīvo aktu prasībām. Skolotāji regulāri 

pilnveido izglītību pedagogu  profesionālās kompetences pilnveides programmās.  

 

 

 

 

1.5 Pamatojumu  iegūšanas metodes 

 
Pamatojumi tika gūti  vērojot  rotaļnodarbības , pasākumus. Veicot skolotāju,  

vecāku anketēšanu, iestādes padomes anketēšanu. 

Tika analizēti dokumenti: 

licencētās izglītības programmas, iestādes  attīstības plāns, iestādes gada darba plāns, 

iekšējās kārtības noteikumi, darba kārtības noteikumi, pedagoģiskās padomes sēžu 

protokoli,  skolotāju tarifikācijas saraksts, skolotāju pašvērtējumi, iestādes  pasākumu 

plāns,  iekšējie normatīvie dokumenti (nolikums, reglamenti, kārtības u.c.), iekšējās 

kontroles materiāli, budžeta tāmes,  obligātā dokumentācija ,  personas lietas, 

kontrolējošo institūciju pārbaudes akti, amatu apraksti, izglītojamo un skolotāju datu 

bāzes. 

Notika instruktāžas par darba drošības jautājumiem, iestādes evakuācijas plānu, 

instruktāžu materiālu, iekšējās kārtības noteikumu, iestādes nolikuma, vadītāja 

rīkojumu izpēte.  

Notika visu telpu, iekārtu un citu  resursu pietiekamības , daudzveidības un atbilstības 

izpēte.  

Dokumentu: štatu saraksts, skolotāju un izglītojamo datu bāze, darba laika uzskaites 

materiālu, attīstības plāna, skolotāju apmeklēto tālākizglītības kursu apliecību, 

iestādes padomes protokolu, iekšējās kontroles materiālu izpēte.  

Izmantoti individuālo anketu un sarunu ar skolotājiem, vecākiem  materiāli. 
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1.6 Tradīcijas. 

1.Zinību diena 

2. Tēvu diena 

3. Rudens svētki 

4.Ziedu, dārzeņu, sēņu izstādes 

5. Skolotāju diena 

6. Mārtiņdiena 

7. Latvijas Valsts dibināšanas diena. Karoga svētki. 

8.Adventes laiks 

9. Ziemassvētku pasākumi.  

10. Raibā nedēļa.  

11. Masļenicas nedēļa 

12.Lieldienas 

13.Mātes diena 

14. Izlaidums. 

15. Iestādes jubileju atzīmēšana. 

 

1.7 Iestādes finansiālais nodrošinājums 

 
 

Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš”  tiek finansēta no valsts 

mērķdotācijas un Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. Līdzekļu izlietojums ir racionāls un efektīvs.  

 

1.8 Sociālās vides raksturojums. 

 
Ozolaines pagasts atrodas Rēzeknes novada centrālajā daļā uz 

dienvidrietumiem no Rēzeknes pilsētas. Pagasta administratīvais centrs ir Bekši (409 

iedzīvotāji).Kopējais iedzīvotāju skaits uz 01.01.2018.-1959 

Ozolaines pagastā no kopējā iedzīvotāju skaita sastāda - krievu tautības 

iedzīvotāji – 52,5%, latvieši -38,7%, neizvēlētā tautība – 3,4%, poļu tautības – 2,2%, 

ukraiņu tautības – 1,1%, baltkrievu tautības – 1,4%, čigānu tautības – 0,3%, vāciešu 

tautības - 0,2%  un citas tautības – 0,2%. 

Izglītības iestādei raksturīga pagasta lauku sociālā vide. Ozolaines pirmsskolas 

izglītības iestādē  „Jāņtārpiņš”  ir labvēlīga vide, kur izglītojamais veido savas 

vērtības, zināšanas, prasmes, attieksmi pret sevi, Latviju un apkārtējo pasauli. 

 

1.9  Sadarbības partneri. 

 
1. Rēzeknes novada dome . 

2. Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde. 
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3. Ozolaines pagasta pārvalde. 

4. Ozolaines pagasta Tautas nams. 

5. Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesa. 

6. Rēzeknes novada Ozolaines sociālais dienests. 

7. Maltas struktūrvienības Liepu pamatskola. 

8. Rēzeknes novada Lūznavas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa” 

9. Ozolaines pagasta bibliotēka. 

10. Ozolaines pagasta jauniešu klubs OZO 

 

 

 

2.Iestādes  vīzija, mērķi, uzdevumi 

 
2.1 Iestādes vīzija 

 
Sabiedrībai atvērta Iestāde kā vienots pedagogu, bērnu un vecāku kolektīvs, 

kas nodrošina pozitīvu mācību, intelektuālo, sadarbības un kultūrvidi, kurā katrs 

izglītojamais sasniedz viņa spējām atbilstošu attīstības un izglītības līmeni, iegūst 

vecumposmam nepieciešamās dzīves prasmes un iemaņas, veido pozitīvu attieksmi 

pret savu valsti.  

 

 

2.2 Iestādes mērķi 
 

 

Veidot attīstošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības ieguves procesu, 

kas nodrošina valsts vispārējās izglītības pirmsskolas vadlīnijās   noteikto mērķu 

sasniegšanu, veicināt  daudzpusīgu izglītojamo personības veidošanos un sagatavot 

izglītojamos pamatizglītības apguvei. 

 

2.3 Iestādes uzdevumi 
 

1. Īstenot: 

  vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, 

             mazākumtautību vispārējo pirmsskolas izglītības programmu  un  

speciālo  pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem     

attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējā pirmsskolas izglītības iestādē . 

 

2. Sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguvei. 

3. Radīt vidi, kas:  

*nostiprina un aizsargā izglītojamo drošību un veselību; 

*attīsta katra izglītojamā aktivitāti (garīgo, intelektuālo, fizisko),  

*attīsta zinātkāri, runu, individuālās spējas; 

*veido vispārēju apkārtējās pasaules uztveri un izpratni, apziņu par sevi kā pasaules 

daļiņu; 

*rosina izglītojamos radošo spēju attīstību; 

*veido pašapkalpošanās prasmes un iemaņas, nepieciešamību un vēlēšanos rūpēties 

par sevi un apkārtni, aktīvi darboties; 
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*psiholoģiski sagatavo izglītojamos mācībām skolā. 

 

4. Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām 

iestādes efektīvas darbības nodrošināšanai  

 

 

 

 

 

3.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde.  

 

 
Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš”  iepriekšējā periodā nav 

vērtēta. 

 

 

8. Iestādes  darba pašvērtējums 
 

4.1 Jomas    Mācību saturs  pašvērtējums 

 

 

Pirmsskolas licencētās   un tiek īstenotas trīs izglītības programmas, tās  atbilst 

normatīvo aktu prasībām. 

Programmas nosaukums 

Vispārējā pirmsskolas izglītības 

programma 01011111 

Mazākumtautību vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 01011121 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

programma izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem 01015611 

 

Izstrādāta un īstenota audzināšanas programma. 

Skolotāji pārzina mācību saturu katram vecumposmam, pārzina pirmsskolas 

vadlīnijas, integrēto mācību programmu sešgadīgiem bērniem. 

Skolotāji darbu plāno atbilstoši  izvirzītajām prioritātēm un Novada izglītības 

pārvaldes noteiktajiem pamatuzdevumiem. Izglītības programmu īstenošanā tiek 

ievērota satura pēctecība.  

Visi skolotāji veido darba plānus. 
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Pirmsskolas vadība sniedz atbalstu skolotājiem mācību procesa plānošanā un vadīšanā 

. 

Skolotāji izmanto IT tehnoloģijas. 

Skolotāji prasmīgi plāno darbu, ņemot vērā skolēnu individuālās spējas un vajadzības. 

Rotaļnodarbībās  skolotāji izmanto dažādas mācību formas un līdzekļus. 

Skolotāji organizē individuāli darbu bērniem ar mācīšanās grūtībām un talantīgiem 

bērniem., nepieciešamības gadījumā veic plāna korekcijas.  

Pedagoģiskajās padomes sēdēs  tiek apstiprinātas un apspriestas nepieciešamās 

mācību grāmatas. Ir pietiekoši mācību līdzekļu, lai realizētu mācību programmu. 

Vadība nodrošina izglītības programmas īstenošanai atbilstošu mācību literatūru un 

citus mācību līdzekļus.  

Audzināšanas programmā pēctecīgi iekļautas tēmas , kas veido izglītojamā attieksmi 

pret sevi, citiem, dabu, sabiedrību, valsti, veicina izpratni par apkārtējo vidi.  

Skolotāji darbojas darba grupās, sadarbojas darba plānu izstrādē, izvērtēšanā un 

pilnveidošanā.  

Skolotāju darbs tiek kontrolēts. Rotaļnodarbību vērojumus veic vadība, kā arī notiek 

skolotāju savstarpējais rotaļnodarbību apmeklējums. 

Vēroto nodarbību analīzēs ir norādīts, ka skolotājiem ir labas prasmes plānot un vadīt 

mācību procesu. Skolotāji izvēlas daudzveidīgas mācību metodes, bērni vērtē savu 

darbu.  

 

Par visām izmaiņām izglītības satura un organizācijas jautājumos skolotāji tiek 

informēti informatīvajās sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, vecāki -vecāku 

sapulcēs. 

Visu iestādes pedagogu aktīva līdzdalība projekta Globālā skola īstenošanā, 

materiālu aprobēšanā.  

Secinājumi. 

 
Izglītības iestāde piedāvā trīs izglītības programmas, kas atbilst licencētajām 

programmām.  

 

Skolotāji zina un izprot pirmsskolas vadlīnijās noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto 

saturu.  

 

Prasmīgi tiek izvēlētas mācību metodes un mācību līdzekļi.  

Ir paredzēts individuāls darbs ar bērniem, kuriem ir grūtības mācībās.  

 

Veiksmīgi tiek realizēta izglītības iestādes audzināšanas programma. 
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Turpmākā attīstība  

Sekot līdzi izmaiņām pirmsskolas programmā, lai ja nepieciešams veikt grozījumus 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

Skolotāju profesionālā pilnveide Piedāvāt pedagogiem pilnveidot zināšanas kursos par 

kompetenču pieeju izglītībā 

Organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus, dalīties pieredzē. 

 

 

Vērtējums jomā              Mācību saturs    Labi 

 

 

4.2  Jomas  Mācīšana un mācīšanās  pašvērtējums  

4.2.1 Mācīšanas kvalitāte.  

Mācīšana un mācīšanās ir savstarpēji cieši saistītas izglītības procesa 

sastāvdaļas. Viena no iestādes prioritātēm ir mācību procesa kvalitātes nodrošināšana. 

Mācību darbs iestādē tiek plānots. 

Iestādē vērtē pedagogu darba kvalitāti, vērtēšanas procesā tiek ievērotas normatīvo 

aktu prasības. 

Pedagogi sniedz informāciju par paveiktā darba kvalitāti.   

Nodrošināta  labiekārtota, droša vide. Pozitīva gaisotne grupās. Kvalitatīva attīstošā 

vide.  

Organizēts mācīšanas un mācīšanās process , radošas darbnīcas, konsultācijas pie 

psihologa un speciālā pedagoga, pasākumu apmeklēšana, ekskursijas. 

 Rotaļnodarbībās skolotāji izmanto informāciju tehnoloģijas,  interneta pieslēgumu , 

portatīvos datorus, kodoskopu, interaktīvo tāfeli, audio iekārtas un elektroniskos 

mācību materiālus. Bērni piedalās dažādos konkursos, pasākumos.  

Izglītojamie līdzdarbojas un sadarbojas mācību procesā.  

Katru gadu iestādē tiek papildināti un atjaunoti mācību līdzekļi, kurus skolotāji 

veiksmīgi izmanto  rotaļnodarbībās. Izglītojamo vajadzībām tiek izstrādāti un 

izmantoti atbilstoši mācību līdzekļi. Skolotāji piedalās novada mēroga metodisko 

līdzekļu skatēs. 

 



 

13 
 

Skolotāji piedalījās projekta „Globālā skola” metodisko materiālu aprobācijā. 

 

Mācību metožu daudzveidību un efektivitāti apliecina vēroto stundu analīzes un bērnu 

vecāku aptaujās iegūtie dati-93% aptaujāto izglītības kvalitāti iestādē  vērtē kā 

saturīgu un interesantu . pārējie 6% apmierināti. Kā arī bērnu attīstības dinamikas 

kartes  . 

 

Izglītojamajiem  ir iespējams saņemt savām spējām un vajadzībām piemērotu  

pirmsskolas izglītību. 

 

Mācību procesā skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību metodes, kas atbilst  

izglītojamo spējām, vecumam un mācību satura specifikai. Katrs skolotājs uzkrāj 

metodiskos materiālus  bērnu attīstības veicināšanai un veiksmīgi tos izmanto.  

 

Skolotāji savā darbā izmanto IT iespējas (interneta pieslēgumu, interaktīvo tāfeli, 

portatīvos datorus 

audio iekārtas, projektoru) 

 

Iestādes pedagogi veiksmīgi un mērķtiecīgi organizē mācību darbu, nodrošina  

izglītojamajiem atbalstu, rosina bērnus mācīties atbilstoši savām spējām, izmantojot 

iestādē pieejamās iespējas  zāli, sporta laukumu, pagasta bibliotēkā pieejamos 

materiālus. 

Individuālās nodarbības pie logopēda. Rēzeknes novada izglītības pārvaldes pedagogu 

atbalsta centra speciālistu konsultācijas iestādes pedagogiem darbam ar bērniem.  

  

Bērnu vērošana un konsultācijas vecākiem sadarbībā ar IP pedagogu atbalsta centra 

pedagogiem. 

  

Laba sadarbība ar sākumskolas skolotājiem. 

 

 

 

 

 

Vērtējums jomā       Mācīšanas kvalitāte     Labi 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte.  

Mācību procesā lielākā daļa skolotāju izmanto daudzveidīgas mācību metodes 

un formas, kas atbilst izglītojamo vecumam, mācību nodarbības specifikai un 

saturam. Ne vienmēr nodarbībās izmantotās metodes ir efektīvas  

darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir uzvedības un uzmanības grūtības. Lielākā daļa 

skolotāju izmanto atbilstošas mācīšanas metodes darbā ar talantīgajiem skolēniem. 

Izglītojamie tiek motivēti darboties individuāli. Izglītojamo darbs tiek novērtēts.  

Katru nedēļu sporta nodarbības notiek gan telpās, gan arī ārā.  

Notiek mūzikas nodarbības.  
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Iestādē ir iespēja nodarbībās strādāt pie interaktīvās tāfeles. Izglītojamiem ļoti  

patīk šīs nodarbības, tajās kļūst uzmanīgāki, aktīvāk iesaistās mācību procesā. 

 

Mācību saturā ir iekļautas tēmas globālajā izglītībā. Izglītojamie  apgūst zināšanas, 

prasmes, kas nepieciešams, lai orientētos mūsdienu pasaules norisēs.  

 Apgūstot tēmas, kas saistās ar globālo izglītību bērnus rosina iepazīt, izzināt, diskutēt 

par notiekošo pasaulē, veicina izpratni par to, kā notikumi pasaulē ietekmē mūsu 

dzīvi, ikdienu.  

 

Skolotāji nodrošina mācīšanas procesa saikni ar reālo dzīvi. Mācību procesā skolotāji 

mācību saturu īsteno atbilstoši mūsdienu aktualitātēm. Pēc Iestādes administrācijas 

domām, skolotāji labi pārzina mācāmo vielu, skaidrojums ir saprotams, piemērots 

mācāmai tēmai un izglītojamā vecumam. Izglītības iestāde nodrošina visus 

izglītojamos ar mācību materiāliem.  

Rotaļnodarbību procesā skolotāji veiksmīgi veido dialogu ar izglītojamajiem, rosina 

izglītojamos izteikt savu viedokli, izvērtēt sasniegto, secināt un pieņemt lēmumu, 

veido pozitīvu attieksmi pret nodarbību norisi. 

 

Skolotāji ņem vērā izglītojamo viedokļus. Pedagoģiskajās padomes sēdēs tiek 

izvērtēti izglītojamo sasniegumi. 

Ar prasībām konkrētajā mācību nodarbībā skolotāji iepazīstina izglītojamo vecākus 

mācību gada sākumā. Taču ne visi izglītojamo vecāki vienmēr izprot šīs prasības.  

 

Regulāri tiek veikta izglītojamo zināšanu, prasmju un iemaņu izpēte. Iegūtie dati tiek 

analizēti un izmantoti turpmāko uzdevumu izvirzīšanai. 

 

Izglītojamajiem tiek nodrošināta izglītības iestādē esošo resursu pieejamība. 

 
 Bērniem ir iespēja piedalīties ar saviem darbiem iestādes veidotajās izstādēs un ārpus 

iestādes organizētajos pasākumos un konkursos, par kuriem vecāki tiek savlaicīgi 

informēti.  

 

Iestādē tiek organizēti izglītojoši pasākumi. Vecāki tiek informēti un aicināti 

piedalīties tajos.  

 
Bērni piedalās zīmējumu konkursos. Talantu skatēs. Ir izveidoti bērnu darbu stūrīši. 

Notiek individuālas konsultācijas vecākiem. Grupu informācijas stendos tiek izvietoti 

materiāli vecākiem par aktuālām audzināšanas tēmām. 

 

Iestādē uzskaita un analizē kavējumus. Nepieciešamības gadījumos notiek sadarbība 

ar sociālo dienestu un bāriņtiesu.   

 

 

 

 

Vērtējums jomā       Mācīšanās   kvalitāte  Ļoti   labi 
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4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  
 

 

Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipus nosaka valsts pirmsskolas  

izglītības vadlīnijas. 

Izglītības programmas apguves laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu 

izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. 

Skolotāji vērtē izglītojamo darbu, ievērojot valstī noteikto skolēnu sa 

sniegumu vērtēšanas kārtību un pirmsskolas izstrādāto vērtēšanas kārtību. Vērtēšanas 

metodes atbilst izglītojamo vecumam, kas atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām 

 

Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš” izglītojamie 

aktīvi iesaistās mācību procesā, patīk darboties integrētajās rotaļnodarbībās, taču ir 

izglītojamie, kuriem nepieciešama papildus motivācija.  

Skolotāji apgalvo, ka Iestāde palīdz vecākiem sniegt atbalstu bērnam mācīšanās 

procesā. Lielākā daļa vecāku atzīst, ka skolotāji mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību 

darbu rotaļnodarbībās, izvirza noteiktas prasības, rosina mācīties atbilstoši viņu 

spējām, prasmēm un interesēm. Pirmsskolas izglītības iestādē sistemātiski un 

mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, 

informāciju izvērtē un to izmanto tālākā mācību procesa organizēšanā. Skolotāji 

izglītojamos rosina izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus. 

Individuālais darbs tiek veikts gan ar izglītojamiem, kuriem veicas grūtāk, gan arī ar 

spējīgiem izglītojamiem, izmantojot individuālās nodarbības. 

Izglītojamo nodarbību kavējumi tiek regulāri uzskaitīti un izvērtēti.  

Vecāku sapulcēs vecākus informē par bērna sasniegumiem pirmsskolā. Norāda  

vecākiem, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai bērns apgūtu obligāto sagatavošanu 

pamatizglītības apguvei.  

Pirmsskolā galvenais bērna darbības veids ir rotaļa, darbības organizācijas formas ir 

bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē 

bērna attīstību kopumā. 

Pedagogi izglītojamā vecākus un aizbildņus iepazīstina ar vērtēšanas procesā iegūto 

informāciju individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs. Vērtējumu uzskaiti pārrauga un 

kontrolē Iestādes vadītāja . 

Vērtēšanas procesā iegūto informāciju pedagogi izvērtē, lai izmantotu mācīšanas un 

mācīšanās procesa turpmākajai attīstībai un plānošanai.  

Vecākiem ir saprotama izglītojamā sasniegumu vērtēšanas kārtība. Mācību gada 

noslēguma pedagoģiskajā sēdē skolotāji dalās pieredzē par izglītojamo sasniegumiem 

mācību gada laikā.  

 

Vērtējums jomā  Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  Labi  
 

 

 

Secinājumi: 
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Skolotāji izmanto mācīšanas metodes, kas atbilst izglītojamo veselības stāvoklim, 

vecumposma īpatnībām.  

Skolotāji labi pārzina mācāmo priekšmetu, mērķtiecīgi izskaidro apgūstamo tēmu, 

mācību procesā lieto informācijas tehnoloģijas, apgūst un ievieš savā darbā 

mūsdienīgas mācību metodes.  

Tiek organizēti daudzveidīgi, ar reālo dzīvi un aktualitātēm saistīti mācību un 

audzināšanas pasākumi.  

Tiek ievērota pēctecība mācību procesā ar iepriekš mācīto.  

Pedagogi izstrādā mācību materiālus, dalās ar labās prakses piemēriem.  

Vērtēšanas veidi, metodiskie paņēmieni atbilst  izglītojamo vecumam, individuālajām 

spējām un izvirzītajiem mērķiem.  

Iestādē ir izstrādāta attīstības vērtēšanas kārtība, skolotāji to ievēro.  

 

Vecākiem regulāri tiek sniegta informācija par  bērnu attīstības dinamiku  

 
Izglītojamie un vecāki zina un izprot mācību darbam izvirzītās organizatoriskās 

prasības. 

 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir izveidota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtība atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir noteiktas un tiek ievērotas vienotas prasības mācību 

sasniegumu vērtēšanai.  

Izglītojamo vecāki pārzina vērtēšanas kārtību.  

Vecākiem tiek nodrošināta regulāra informācija par bērnu mācību sasniegumiem.  

Izglītojamo vecāki regulāri tiek informēti par izmaiņām Ministru kabineta 

noteikumos, kas attiecas uz pirmsskolas izglītības iestādes darbības procesu un 

izglītojamiem.  

 

 

 

 

Turpmākā attīstība: 

 

 
Rosināt un atbalstīt pedagogus iesaistīties uz kompetencēm balstītu mācību materiālu 

izstrādē un aprobācijā, labās prakses piemēru pārņemšanā. 

 

Rosināt pedagogus aktīvākai darbībai mācību līdzekļu izstrādē 

Pilnveidot sadarbību starp skolotājiem, atbalsta personāla komandu un vecākiem. 

 

Organizēt rotaļnodarbības ārā, attīstīt pētnieciskās prasmes. 

Paaugstināt skolotāju palīgu   darba efektivitāti.  
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Veicināt sadarbību starp grupas skolotājiem ,Rēzeknes novada pašvaldības izglītības  

Pārvaldes  pedagogu atbalsta  centra speciālistiem un vecākiem. 

 

Izglītojamajiem veidot motivāciju organizētai rotaļdarbībai un sadarbības prasmēm.  

Plānot un izmantot mācīšanas formas un metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem ir 

grūtības mācībās un talantīgajiem bērniem, diferencējot mācību saturu, pārbaudes un 

vērtēšanas formas un metodes.  

Strādāt pie moderno tehnoloģiju izmantošanas integrēto rotaļnodarbību organizēšanā. 

 

Rosināt izglītojamos izmantot iestādes piedāvātos resursus, lai mācību procesu 

padarītu plānveidīgu un jēgpilnu 

 
 

Pirmsskolas izglītības iestādē turpināt strādāt atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības 

vadlīnijām un MK noteikumiem 

Pilnveidot informācijas apmaiņu starp vecākiem un izglītības iestādi.  

 

 

 

4.3.Izglītojamo sasniegumi 

 
4.3.1 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā.  

 

 
Pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji palīdz vecākiem sniegt atbalstu 

bērnam mācīšanās procesā.  

Lielākā daļa vecāku atzīst, ka skolotāji mērķtiecīgi organizē ikdienas mācību darbu, 

rotaļnodarbības, izvirza noteiktas prasības, rosina mācīties atbilstoši viņu spējām, 

prasmēm un interesēm. 

 Pirmsskolas izglītības iestādē sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par 

katra izglītojamā mācību sasniegumiem, informāciju izvērtē un to izmanto tālākā 

mācību procesa organizēšanā.  

Izglītojamo ikdienas rotaļnodarbībās paveikto vecāki var aplūkot vecāku 

informatīvajos stendos, pārrunāt ar skolotājām bērna paveikto, izanalizēt to cik tas 

atbilst konkrētajam bērna vecumposmam, kā arī viņa prasmju, spēju un attīstības 

līmeni.  

Izglītojamo mācību sasniegumus skolotāji kopā ar administrāciju analizē mācību gada 

noslēguma pedagoģiskajās padomes sēdēs.  

Pedagogi izglītojamā vecākus un aizbildņus iepazīstina ar sasniegumiem mācību 

procesā informējot vecākus individuālajās sarunās, vecāku sapulcēs un šī informācija 

ir konfidenciāla.  

Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem: zināšanām, 

prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem, Iestāde rakstiski informē 

izglītojamā vecākus.  

Tiekoties ar sākumskolas skolotājiem , gūstam atziņu, ka izglītojamie ir labi 

sagatavoti pamatizglītības apguvei.  
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 Vērtējums jomā       Izglītojamo sasniegumi   Ļoti   labi 

 

 

. 

4.4 Joma Atbalsts izglītojamajiem  
 

 

4.4.1 , 4.4.2  Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana(drošība un darba aizsardzība) 

 
Iestādē ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kuri regulē kārtību, kā tiek 

organizēti pasākumi iestādē un ārpus tās, nodrošinot izglītojamo drošību. Ir izstrādāti 

drošības noteikumi gan izglītojamajiem, gan darbiniekiem. Drošības instrukcijas 

izstrādātas, pamatojoties uz MK 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos”. 

Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāti „Iestādes iekšējās kārtības noteikumi”, 

„Drošības noteikumi grupu telpās”, ”Ugunsdrošības noteikumi”, “Pirmās palīdzības 

sniegšanas noteikumi”, kā arī „Noteikumi par drošību ekskursijās, pārgājienos un 

pastaigās, izglītības iestādes organizētajos pasākumos, sporta sacensībās un 

nodarbībās”, “Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas” un “Kārtība kā  

tiek informēti skolotāji, Iestādes vadība un vecāki par negadījumiem, traumām un 

saslimšanas gadījumiem Iestādē”. Instruktāžas par izglītojamo drošību veic grupu 

skolotāji divas reizes gadā –septembrī un janvārī, un arī pirms katra pasākuma 

Iestādē, kā arī pirms došanās pārgājienos vai ekskursijās.  

Ar instrukciju un drošības noteikumu prasībām regulāri tiek iepazīstināti arī Iestādes 

darbinieki. Iestādē ir izstrādāti un telpās izvietoti evakuācijas plāni ar  

norādījumiem rīcībai ekstremālās situācijās. Iestādē ir pieejami ugunsdzēšamie 

aparāti. To atbilstība ekspluatācijas noteikumiem tiek regulāri pārbaudīta. Katru gadu 

darbiniekiem tiek nodrošināta apmācība drošības jautājumos. Izglītojamie Iestādē un 

tās apkārtnē jūtas droši. To atzīst arī vecāki.  
 Visi skolotāji un tehniskie darbinieki ir apguvuši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības 

jomā. 

Iestāde garantē izglītojamo  drošību. 

Iestāde rūpējas par veselīgu brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu piedāvājumu 

visiem izglītojamajiem. Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki un vecāki atzīst, ka 

izglītojamie iestādē un tās teritorijā jūtas droši.  

Pirmsskolas izglītības iestādē „Jāņtārpiņš” strādā medicīnas māsa, kura veic regulāru 

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

slimību pārbaude. Katrā grupā ir pieejama medicīniskā aptieciņa. Notiek sadarbība 

starp medicīnas māsu un grupu skolotājiem, tālāk ar vecākiem(medmāsas likme ir 

0.25).Negadījumu ,traumu vai pēkšņas saslimšanas gadījumos vecāki tiek informēti 

telefoniski, diennakts grupā pēkšņas saslimšanas gadījumā tiek informēti vecāki un 

tiek ziņots neatliekamās palīdzības brigādei. Iestādē ir ierīkota un uzturēta izolatora 

telpa  pēkšņi saslimušajiem bērniem līdz mediķu ierašanās brīdim. Regulāras 

pārbaudes Iestādē veic Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests. 
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Izglītojamie zina, kā rīkoties traumu un saslimšanas gadījumā. Regulāri tiek sekots 

līdzi Iestādes sanitāri -higiēniskajam stāvoklim, tīrībai un kārtībai. Kontroles dienesti 

pārbaudēs ir atzinuši, ka tas atbilst MK 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 

“Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un 

profesionālās izglītības iestādēm” un MK 2013.gada 19.septembra noteikumu Nr.890 

“Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības 

iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” prasībām. 

 

Izstrādātas instrukcijas dažādām ārkārtas situācijām, personāls ar tām  ir iepazīstināts 

un zina kā rīkoties ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumā. Visi ir iepazīstināti ar 

evakuācijas plāniem. Ar izglītojamiem rīkojam praktiskās nodarbības 

 

Katru gadu notiek bērnu profilaktiskās apskates, ar kuru rezultātiem tiek iepazīstināta 

iestāde. Medicīnas darbinieku sniegtā informāciju par bērnu veselības stāvokli un 

atsevišķu izglītojamo individuālajām vajadzībām tiek apzināta un ārsta norādījumi 

tiek ievēroti.  

Skolotāji  māca rūpēties par zobu veselību (mazgā zobus) un savu veselību, notiek 

pārrunas par  

roku mazgāšanas nepieciešamību. Iestāde  popularizē veselīgu dzīvesveidu.  

Veselīga dzīvesveida temati ir iekļauti audzināšanas programmā. Bērni tiek 

nodrošināti ar siltām un  

veselīgām ēdienreizēm, kas  atbilst MK izstrādāto normatīvo aktu prasībām, piedalās 

programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens”. 

 

Vērtējums jomā       

 

 Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana(drošība un darba aizsardzība)        Ļoti  labi  

 

   
 

 

4.4.3  Atbalsts personības veidošanā  

 
Pirmsskolas izglītības iestādē “Jāņtārpiņš ” strādā pēc “Pirmsskolas izglītības 

mācību satura programmas” un “Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem”. 

Tajās ietverti šādi temati: sevis izzināšana un pilnveidošana, piederība valstij, 

pilsoniskā līdzdalība, karjeras izvēle, veselība un vide, drošība. Lai sistematizētu 

Iestādes darbu, grupu skolotāji plāno rotaļnodarbību norisi un pasākumus saistībā ar 

Iestādes pasākumu plānu, paredzot tēmas, kas atbilst izglītojamo vecumam, attiecīgās 

grupas sastāvam un mikroklimatam, audzināšanas programmas tematiem. 

 Iestādē organizējam pasākumus, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu. Pirmsskolas  

izglītības iestāde plāno un organizē daudzveidīgus pasākumus izglītojamo 

pilsoniskajā, patriotiskajā un valstiskajā audzināšanā. Iestāde cenšas nostiprināt 

attieksmi pret dzīves pamatvērtībām, tai skaitā pret sevi, savu veselību, audzināt 

izglītojamos kā savas valsts patriotus. Iestādē tiek veidotas tradīcijas, tās tiek 

pilnveidotas un saglabātas. Pedagogi, izglītojamie un izglītojamo vecāki piedalās  
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izglītības iestādes iekšējo kārtības noteikumu izstrādē un apspriešanā. Izglītības 

iestāde iesaistās dažādos pašu un ārpusskolas organizētajos sporta pasākumos un 

kultūras pasākumos sadarbībā ar Ozolaines kultūras namu un bibliotēku.  

Pirmsskolas izglītības iestādes organizētie pasākumi ir atspoguļoti Ozolaines pagasta  

avīzē , Ozolaines pagasta mājas lapā www.ozolaine.lv, Rēzeknes novada mājas lapā. 

www.rdc.lv 

Iestādē šajā mācību gadā izglītojamajiem ir iespēja muzicēt, dejot, dziedāt , sportot. 

Šīs prasmes bērnos veicina vispusīgu personības attīstību. 

Nodarbību darba rezultātus var vērtēt Iestādes, pagasta  un novada organizētajos 

pasākumos, kuros piedalās PII “Jāņtārpiņš” izglītojamie. 

Grupu skolotāji atbilstoši grupas situācijai, izglītojamo vecuma posmam un interesēm 

strādā pēc valstī apstiprinātajām programmām. Grupu skolotāji ir nodrošināti  

ar materiāli tehnisko bāzi. 

Vecāki apgalvo, ka Iestādes organizētie pasākumi ir interesanti un kvalitatīvi. Ikdienā 

un Iestādes svētkos atbilstoši ir noformētas telpas un pasākumu zāle.  

Visu grupu izglītojamie labprāt iesaistās Iestādes rīkotajās aktivitātēs. Iestādes 

pasākumus apmeklē vecāki, aizbildņi un citi izglītojamo radinieki.  

 

 

Vērtējums jomā Atbalsts personības veidošanā   Ļoti labi 

 

 

4.4.4  Atbalsts karjeras izglītībā  

 
Pirmsskolas izglītības iestādē “Jāņtārpiņš” karjeras izglītība ir iekļauta 

audzināšanas programmā. Karjeras izglītības darbu Iestādē koordinē grupu skolotāji. 

Viņi kopā ar izglītojamo vecākiem mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem apzināt savas 

spējas un intereses. Iestādes karjeras izglītības īstenošanas pasākumi tiek realizēti 

grupu rotaļnodarbībās un ārpusstundu aktivitātēs.  

 

 

Vērtējums jomā  Atbalsts karjeras izglītībā  Labi 

 
 

4.4.5  Atbalsts mācību darba diferenciācijā  

 
Pirmsskolas izglītības iestādē “Jāņtārpiņš” skolotāji sniedz atbalstu 

izglītojamajiem, kuriem sagādā grūtības mācīšanās process, kā arī apzinās talantīgo 

bērnu vajadzības. Plānojot mācību darbu, skolotāji ievēro talantīgo izglītojamo 

vajadzības. Visi skolotāji apgalvo, ka Iestādē tiek konsultēti izglītojamie, kuriem 

veicas grūtāk mācību procesā vai kuri slimības dēļ nav apmeklējuši iestādi. Skolotāji 

ņem vērā izglītojamo individuālās īpatnības, cenšas realizēt individuālo pieeju 

nodarbībās. Izglītojamajiem nepieciešamības gadījumā palīdzību sniedz atbalsta 

personāls. Pieejamas ir logopēda konsultācijas un nodarbības. Līdz šim logopēds 

veiksmīgi sadarbojās ar pirmskolas izglītojamajiem un viņu vecākiem. Ar vecāku 

atļauju izglītojamie var  saņemt izglītības psihologa  un speciālā pedagoga 

konsultācijas.    Vecāki un aizbildņi savlaicīgi saņem informāciju, ja izglītojamajam ir 

mācību grūtības. Visi skolotāji regulāri sadarbojas ar bērnu vecākiem, informē par 

problēmām un tās kopīgi risina. Pēc vajadzības tiek rīkotas individuālās sarunas, 
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kurās piedalās izglītojamā vecāki, administrācija, grupas skolotājs un atbalsta 

personāls. Grupas skolotāji sadarbībā ar vecākiem, plānojot mācību darbu, ņem vērā 

šo izglītojamo vajadzības. Skolotāji sniedz atbalstu, piedāvājot individuālas 

konsultācijas. 

Pirmsskolas izglītībā „Jāņtārpiņš”  tiek realizēta speciālā programma ar jauktiem 

attīstības traucējumiem.  

 

Vērtējums Jomā Atbalsts mācību darba diferenciācijā Ļoti labi 

 

 
4.4.6 Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

 
Pirmsskolas izglītības iestādē “Jāņtārpiņš” realizē Speciālo pirmsskolas 

izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Izglītības 

programmas  kods 01 01 56 11. Licences nr. V-8238; Izdošanas datums 28.08.2015. 

Iestādē 2015/2016, 2016./2017 un 2017./2018 mācību gados šī programma tika 

realizēta izglītojamajai ar fiziskās funkcionēšanas ierobežojumiem. Uz šo periodu tika 

slēgts līgums par asistenta pakalpojumiem izglītojamajai  personai ar invaliditāti.  

 

 

 Mācību gada laikā , sadarbojoties ar Rēzeknes novada pedagogu atbalsta centra 

speciālistiem, diviem izglītojamo vecākiem tika ieteikts vērsties PMK , lai turpmāk 

šiem bērniem tiktu nodrošināta iespēja mācīties speciālajā programmā.  

Katra mācību gada sākumā, Iestādes logopēds veic bērnu novērošanu un 

diogniscēšanu. Ja izglītojamajam ir nepieciešama logopēda palīdzība, logopēds 

iekļauj bērnu grupā, un darbojas ar to pēc sastādītā nodarbību saraksta. 

Ja pedagogiem rodas priekšstats, ka kādam bērnam nepieciešama speciāla pieeja vai ir 

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

vecāks piekrīt, tad ar bērnu strādā  no Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pedagogu 

atbalsta centra speciālisti: vēro bērnus rotaļnodarbībās un brīvajā laikā, veic 

individuālas sarunas ar bērniem un vecākiem, uzaicina uz individuālām 

konsultācijām, kā arī sniedz konsultācijas Iestādes personālam par darba metodēm   ar 

šiem bērniem. Nepieciešamības gadījumā Iestāde informē sociālo darbinieku un 

bāriņtiesas locekli, lai pašvaldība organizē papildus mājas apmeklējumus.  

Mācību procesu logopēds organizēja atbilstoši izglītojamā vecumam un valodas 

traucējumiem, kā arī katra bērna individuālajām spējām.  

Tika sagatavoti rakstiski atzinumi par izglītojamā runas un rakstu valodas attīstību.  

 

 

 

Vērtējums jomā  Atbalsts izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 

Ļoti labi 
 

 

 
4.4.7  Sadarbība ar izglītojamo ģimeni 
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Komunikācija starp izglītības iestādi un ģimeni par Iestādes darbu tiek 

organizēta, izmantojot dažādus informācijas līdzekļus –individuālās sarunas, grupu 

vecāku sapulces, Iestādes vecāku kopsapulces. Vecāku sapulces ir labi sagatavotas un 

vecākiem pieņemamā laikā. Vecāki zina, ka ar priekšlikumiem vai ierosinājumiem var 

griezties pie grupu skolotāja un Iestādes vadības. Vecāki savus rakstiskos 

priekšlikumus un ierosinājumus var ielikt arī pastkastītēs, kuras ir izvietotas katrā 

grupā.  

 
Izglītojamajiem  ir iespējams saņemt savām spējām un vajadzībām piemērotu   

pirmsskolas izglītību. 

 

Iestādē ir apkopota informācija par bērniem ar runas un valodas traucējumiem, ir 

izstrādāts grafiks sadarbībai ar atbalsta personālu-logopēdu.  

Individuālās konsultācijas vecākiem par bērnu sasniegumiem. 

Iestādē organizē pasākumus bērnu izaugsmei. 

Iestādē darbojas iestādes padome. 

Vecākiem tiek piedāvātas anketas, kur  var izteikt savu viedokli, ierosinājumus, 

iebildums. 

 

Sadarbība ar  pagasta pamatskolu, bibliotēku, tautas namu. 

Iestādes skolotāji ir arī pamatskolas skolotāji, kas nodrošina pēctecības ievērošanu . 

 

Regulāri pedagogiem un bērnu vecākiem tiek sniegtas konsultācijas par metodēm 

darbam ar bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

 

Darbam ar vecākiem tiek izmantotas daudzveidīgas darba formas. 

 

Tiek uzskaitīti bērnu kavējumi,  analizēti, veiktas pārrunas ar vecākiem. Iestādei ir 

sadarbība ar  sociālajam dienestu, bāriņtiesu. 

 

Iestādē darbojas diennakts grupa . 

 

 

Audzināšanas darbam ir noteikta attīstības stratēģija, mērķi un uzdevumi. Ikviena 

skolotāja atbildība un iesaistīšanās audzināšanā sekmē katra izglītojamā harmonisku 

un vispusīgu attīstību. 

Audzināšanas darbs ir plānots, balstoties uz veiktā darba izvērtējumu, augstāk stāvošo 

organizāciju ieteikumiem un rekomendācijām (VISC), iestādes attīstības plānu un 

pasākumiem novadā un valstī .Audzināšanas darbs plānots, pamatojoties uz valsts, 

novada un  

Iestādes prioritātēm un konkrētiem uzdevumiem katram mācību gadam. 

 

 

Vērtējums jomā  Sadarbība ar izglītojamo ģimeni      Labi 
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Secinājumi: 

 

 
Pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādātas un noteiktā  kārtībā apstiprinātas 

drošības instrukcijas un noteikumi.  

Izglītojamie un darbinieki regulāri tiek izglītoti drošības jautājumos. 

Iestādē notiek dažādi pasākumi izglītojamo drošībai.  

Iestādē ir izstrādāti un redzamās vietās izvietoti evakuācijas plāni un vienreiz gadā , 

sadarbībā ar VUGD darbiniekiem notiek evakuācijas mācības.  

Iestādei ir laba sadarbība ar sociālo dienestu, bāriņtiesu, pagasta pārvaldi.  

Noteikta kārtība, kā ar instrukcijām tiek iepazīstināti izglītojamie un iestādes 

darbinieki. Instrukcijas tiek ievērotas praksē. Tiek nodrošināts sabalansēts un 

kvalitatīvs uzturs pusdienās un launagā, vakariņās 

Iestādē visiem izglītojamajiem ir nodrošināta veselīga ēdināšana. Iestāde ir 

iesaistījusies Eiropas programmās “Skolas piens” un “Skolas auglis”. 

Iestāde ir tīra un kārtīga. Izglītojamie regulāri ir nodrošināti ar personīgās higiēnas 

ievērošanas materiāliem. 

  

Katra grupas skolotāja strādā pēc valstī apstiprinātajām programmām.  

Izglītojamie ar prieku un aizrautību piedalās Iestādes muzikālajos un sporta 

pasākumos. 

 

Turpināt pilnveidot izglītojamo darbošanos Iestādē un ārpus tās organizētajos 

pasākumos, kā arī turpināt iesaistīt vecākus Iestādes aktivitātēs. 

 

 
Grupu skolotāji apzinās bērnu spējas un intereses, rosina papildināt zināšanas par 

dažādām profesijām  

Iestāde atbalsta izglītojamo vajadzības. Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamiem, 

kuriem ir uzmanības un uzvedības grūtības, emocionālie traucējumi, kā arī apzinās 

talantīgo bērnu vajadzības. Iestādē veiksmīgi strādā atbalsta  personāls, izveidojies 

komandas darbs ar grupu skolotājām.  

 

Logopēds  

1.Pilnveidotas izglītojamo runas un rakstu valodas attīstības iemaņas. 

2.Konsultēti vecāki un pedagogi runas traucējumu gadījumos. 

3.Sagatavoti rakstiski atzinumi  par izglītojamā runas un rakstu valodas attīstību , ja 

izglītojamais tiek nosūtīts uz pašvaldības  

pedagoģiski medicīnisko komisiju. 

4.Izgatavoti jauni uzskates līdzekļi, spēles. 

5.Apmeklēti kursi, semināri logopēdijā, iegūtās zināšanas pielietotas darbā. 

 
Veiksmīga sadarbība ar Rēzeknes novada pedagogu atbalsta centra speciālistiem 

Veiksmīga sadarbība ar Rēzeknes novada  

Sociālajiem  darbiniekiem 

 

Turpmākā attīstība. 
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Turpināt veicināt izglītojamo izpratni par atbildīgu attieksmi, rīcībspēju un cilvēku 

drošību pārrunās ar skolotājiem, vecākiem Iestādes aktivitātēs. 

Mācīt izglītojamos rūpēties par savu drošību ikdienā.  

Pirmsskolas izglītības iestādē “Jāņtārpiņš ”turpināt tikpat izglītojamo, vecāku un 

atbalsta personāla darbību.  

Turpināt strādāt ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām; 

 

Pilnveidot zināšanas, meklēt jaunas metodes darbam ar izglītojamiem, kuriem ir 

uzmanības deficīts, mācīšanās traucējumi; 

Turpināt sadarbību ar grupu skolotājiem, izglītojamo vecākiem 

 

Vecāku padomei aktīvāk jāiesaistās iestādes dzīvē, jānodrošina savlaicīga 

informācijas aprite vecākiem. 

 

Paaugstināt sadarbību starp atbalsta personāla komandu, grupas skolotājiem, 

vecākiem. 

Organizēt un piedāvāt attīstoša un audzinoša rakstura  

pasākumus, aktivitātes bērniem un vecākiem  

 

4.5 Izglītības iestādes vide  

 

 
4.5.1 Mikroklimats  

 

   
Rēzeknes novada Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde “Jāņtārpiņš” 

sekmīgi piedaloties dažādos pasākumos izglītojamie un pedagogi veido pozitīvu 

Iestādes tēlu. Izglītības iestāde plāno un veido izglītības iestādes tēlu, kopj esošās 

tradīcijas, veido jaunas.  

Visi skolotāji (100%) atzīst, ka iestādē valda vienlīdzība un taisnīgums, ka vadība 

novērtē viņu darbu. Iestādes vadības, personāla un izglītojamo attiecībās valda 

labvēlība, uzticēšanās, savstarpējā cieņa un izpalīdzība. To reglamentē pedagogu 

ētikas kodekss, darba kārtības noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi. Iestādes  vadība 

un skolotāji pievērš uzmanību iestādes iekšējam mikroklimatam Skolotāji tiekas 

”mazajās pedsēdēs”  un apspriež aktuālus jautājumus un novitātes, problēmas un 

risinājumus, sadala pienākumus un veicamos ikdienas darbus sapulcēs, kas notiek 

katru nedēļu. Iestādē ir labvēlīga atmosfēra, un vecāki izvēlas (arī no blakus 

pagastiem, novadiem , Rēzeknes pilsētas) mūsu Iestādes pakalpojumus. Iestādē ir 

daudzveidīgas tradīcijas. Pasākumus apmeklē izglītojamie, vecāki un izglītojamo  

radinieki. Visvairāk apmeklēti ir Ziemassvētku pasākumi, vecvecāku dienas,  Mātes 

dienai veltītie pasākumi. Iestādes vadība un darbinieki pievērš uzmanību nelikumībām 

un atbilstoši rīkojas. Iestādē ir iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem ir iepazīstināti 

visi izglītojamie un viņu vecāki. Tie sekmē uzvedības normu ievērošanu. Iestādes 

darbinieki ir taisnīgi pret visiem izglītojamajiem. Pedagogi izglītojamajiem cenšas 
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ieaudzināt toleranci, cieņu pret citādo. Iestādē ir labas attiecības starp izglītojamajiem 

un darbiniekiem. Tiek sekots, lai izglītojamie regulāri apmeklē Iestādi. Kavējumi tiek 

uzskaitīti grupu žurnālā un novada elektroniskajā sistēmā.  

 

 

 

 

Vērtējums jomā  Mikroklimats:    Ļoti labi  

 

 
 

4.5.2  Fiziskā vide   un vides  pieejamība  

 
Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš „ telpas ir atbilstošas 

pirmsskolas izglītības darbības procesu norisei. Vienmēr tīras un kārtīgas. Iestādes 

telpu iekārtojums  ir labs un atbilstoši noformēts. Noformējums tiek aktualizēts 

mainoties gadalaikam vai atbilstoši apskatāmajai mācību tēmai iestādē vai aktuālam 

pasākumam.  

Iestādes koplietošanas telpās visas dienas garumā  tiek veikta sausā un mitrā 

uzkopšana. Sanitārajām normām atbilst visi sanitārie mezgli, vienmēr ir ziepes, 

tualetes papīrs, dvieļi rokām un kājām. Apgaismojums telpās atbilst prasībām. Telpas 

regulāri tiek apsekotas un nepieciešamības gadījumā novērstas nepilnības.  

Visās telpās ir veikts kosmētiskais remonts, mēbeļu, iekārtu nomaiņa. 2015. Gadā tika 

pabeigts projekts ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 

Ozolaines PII „Jāņtārpiņš”. Projekta rezultātā iestāde tika nosiltināta, tika ierīkota 

piespiedu ventilācija. Ir uzstādīti jauni zibens novedēji. Iestādes teritorijā uzstādīta un 

darbojas videonovērošana.2018. gadā pavasarī iestādē uzstādīta video domofonu 

sistēma. Iestādē piedāvā  vecākiem izmantot pagarinātā darba laika grupu. Kā arī 

diennakts grupas pakalpojumu 

 

Ir labiekārtots pastaigu laukums. Atjaunotas nojumes. Droša teritorija. Bērniem ir 

pieejamas sezonai atbilstošas nodarbes laukumā: velosipēdi, skrejriteņi, grābeklīši, 

ragavas, sniega lāpstas, rotaļu mājiņas, rotaļu ierīces. , smilšu kastes.  utt.   

Iekārtots sporta laukums ar gumijas segumu. Pastaigām izmantojam labiekārtoto 

pagasta teritoriju, ir izstrādāti pastaigu maršruti ārpus iestādes teritorijas.  

Vecāku atsaucība vides veidošanā. Ir pieejama informācija par Iestādi  Rāzeknes 

novada mājas lapā, Ozolaines pagasta mājas lapā, publikācijas  pagasta avīzē 

Ozolaine.lv 

 

Gar iestādi nav aktīvu braucamo ceļu. Uz piebraucamā ceļa ir uzstādīta zīme ”Bērni”, 

kas ierobežo ātrumu.  

 

 

 
Vērtējums jomā Fiziskā vide un fiziskā pieejamība      Ļoti labi  
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Secinājumi: 

 
Iestādē ir labvēlīgs mikroklimats. Labi organizēti un apmeklēti Iestādes 

pasākumi 

 Iestādē valda vienlīdzība un taisnīgums;   

Iestādei  ir senas tradīcijas, kas tiek koptas un attīstītas;  

Iestāde veiksmīgi plāno un īsteno pasākumus Iestādes  tēla veidošanā; Iestādē ir 

demokrātiski izstrādāti dokumenti, kas nosaka iekšējo kārtību, izglītojamie un 

personāls tos ievēro. 

Labvēlīga, droša vide iestādē.  

Fiziskā vide katru gadu tiek uzlabota, pilnveidota.  

Iestādes fiziskā vide un mikroklimats tajā ir optimāli labvēlīgs pirmsskolas vecuma 

bērnu attīstības procesa nodrošināšanai.  

 

 

Turpmākā attīstība: 

 

 
Pirmsskolas izglītības iestādē “Jāņtārpiņš”  turpināt tikpat veiksmīgu 

izglītojamo, vecāku un darbinieku sadarbību. 

Turpināt popularizēt Iestādes tēlu sabiedrībā. 

 
Turpināt uzturēt un veidot kolektīva kopības apziņu 

 

Iegādāties un uzstādīt durvju bloķētājus grupās,  

Turpināt iestādes vides pilnveidošanu, atjaunošanu 

 

 

4.6  Iestādes resursi. 
 

4.6.1 .Iekārtas un materiāltehniskie resursi.  

 

 
Iestādei ir normatīvajos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets . 

Iestādi vada un finanšu resursus pārrauga. 

Iestādes vadītāja , kas nodrošina arī izglītības procesa organizāciju un norisi iestādē.  

Iestādes saimniecisko darbību realizē  Ozolaines pagasta pārvalde.  

Iestādes finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai,  

materiāltehnisko līdzekļu iegādei, iestādes infrastruktūras uzturēšanai un darbībai 

iestādē ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas.  

 

Iestādes vadītāja regulāri pārskata un informē Iestādes kolektīvu par finanšu 

izlietojumu. Iestādes kolektīvā nosaka prioritātes līdzekļu sadalei. Piesaistītie līdzekļi 

tiek izmantoti mērķu realizēšanai.  
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Iestāde ir pielāgota mācību procesa nodrošinājumam un saimnieciskajām vajadzībām. 

Iestādē ir iekārtoti atsevišķi kabineti: logopēda, , grupu telpas, metodiskais kabinets, 

atpūtas telpa personālam, sporta un pasākumu zāle, guļamistabas, katlu māja, veļas 

mazgāšanas telpa, izolators un virtuves bloks. Iestādē ir interaktīvā tāfele, 3 grupas ir 

nodrošinātas ar portatīvajiem datoriem. Iestādē ir viens kopētājs un krāsains printeris, 

kopētājs , skeneris  vadītājas kabinetā. Laminēšanas iekārta,3 skaņu iekārtas, 

kodoskops, sintezators. Fotoaparāts, 3 gaismas galdi, 2 televizori, veļas gludināšanas 

rullis. Putekļu sūcēji Katram Iestādē esošajam materiāli tehniskajam līdzeklim, 

aparatūrai vai aprīkojumam ir noteikta atrašanās vieta un atbildīgais, Iestāde ievēro 

drošības pasākumus tehnisko līdzekļu uzglabāšanā. Visi darbinieki ir informēti par to,  

kādi materiāli, tehniskie līdzekļi ir pieejami, un zina to lietošanas kārtību. Visas 

iekārtas un tehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanai. Izglītojamajiem ir 

iespēja apmeklēt  Ozolaines pagasta  bibliotēku, tautas namu. 

Izglītojamie ir nodrošināti ar bezmaksas mācību grāmatām. Mācību grāmatu fonds 

tiek regulāri atjaunots un pilnveidots. Vecāki atzīst, ka bērni nodrošināti ar 

nepieciešamiem mācību līdzekļiem (grāmatas, darba lapas). 

Telpu iekārtojums nodrošina izglītības programmu realizēšanu. Regulāri tiek 

pārskatīta telpu atbilstība izglītojamo un pedagogu vajadzībām. Katru gadu tiek 

papildināts sporta inventārs. 

 Iestādē  nepārtraukti noris  darbs pie informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

pilnveidošanas, ir pieejams bezvadu internets. 

Regulāri tiek papildināts inventārs sporta zālē, grupās. 

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

attīstošām spēlēm un kancelejas piederumiem. 

Mācību grāmatu , metodisko materiālu, saimniecisko materiālu klāsts tiek papildināts 

plānveidīgi un regulāri. 

Pirmsskolai ir  video novērošana, apsardzes sistēma un ugunsdrošības signalizācija. 

Piespiedu ventilācijas sistēma.  

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

līgumos un darba kārtības noteikumos. 

Telpas ir funkcionālas. Telpu uzturēšanu nodrošina apkalpojošais personāls.  

Iestādē ir  sakopta un estētiski pievilcīga fiziskā vide, telpās ir telpaugi. Apkārtne ir 

tīra un kārtīga, apzaļumota. 

Iestādes telpas ir atbilstošas sanitāri higiēniskajām normām.  

Iestādes telpas ir drošas, tajās ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija. redzamās vietās 

ir izvietoti evakuācijas plāni, kuros ir atzīmētas ugunsdzēšamo aparātu atrašanās 

vietas.  

Iestādē ir ērtas un funkcionālas mēbeles, pēc iespējas atbilstošas izglītojamo 

vecumam un augumam.  

Telpās tiek ievērotas sanitārtehniskās normas ir atbilstošs apgaismojums, ir optimāla 

temperatūra, telpas tiek regulāri vēdinātas, uzkoptas atbilstoši uzkopšanas un 

dezinfekcijas laika paredzētajam grafikam.  

 
 
 
 

Vērtējums jomām Iekārtas un materiāltehniske resursi : 
Ļoti labi 
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4.6.2. Personālresursi 

 
Pirmsskolas izglītības iestādē “Jāņtārpiņš” ir nepieciešamie personāla resursi 

izglītības programmu īstenošanai un Iestādes tehniskās funkcionalitātes 

nodrošināšanai. Iestādes darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas, ar darbinieku 

saskaņotos amata aprakstos. Iestādē strādā 8 pedagoģiskie darbinieki. Iestādes vadību 

nodrošina vadītāja (1 likme –pašvaldības finansējums). Pedagoģisko darbinieku 

izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. Augstākā pedagoģiskā 

izglītība ir visiem pedagogiem. Sistemātiska uzmanība tiek pievērsta personāla 

tālākizglītībai.  

Skolotāji tiek orientēti uz nepārtrauktu profesionālo pilnveidi un darba kvalitātes 

paaugstināšanu.  

Skolotājiem ir iespējas profesionālas pilnveides nolūkos  

apmeklēt Rēzeknes pilsētas skolotāju metodisko apvienību  

un Rēzeknes novada izglītības pārvaldes organizētos pieredzes apmaiņas seminārus, 

kursus un meistarklases. Iestādē  glabājas dokumentāla informācija par katra skolotāja 

tālākizglītību-personas lietā un elektroniski VIIS datu bāzē. Skolotāji dalās ar 

kolēģiem ar kursos gūto pieredzi mazajās pedsēdēs .Saskaņā ar „Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma” prasībām, visi skolotāji un arī tehniskais personāls  ir 

apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus bērnu tiesību aizsardzības jomā. Skolotāji 

ir pilnveidojuši savas prasmes priekšmeta mācīšanas metodikā, speciālajā pedagoģijā, 

bērnu tiesību  

aizsardzībā, Globālās izglītības kursos u.c. kursos, semināros.(skat. datu bāzi) 

 
 

Pamatdarbā ir 6 pedagogi, amatu savienošanas darbā 2 pedagogi. 3.kvalitātes pakāpe 

ir 4 pedagogiem. Iestādē 2 pedagogiem ir maģistra grāds. 

Iestādē strādā atbalsta personāls(logopēds –0.12 likmes no valsts budžeta 

mērķdotācijas un 0.16 no pašvaldības budžeta, 0.25 likmes, medicīnas māsa). 

Vajadzības gadījumā tiek piesaistīts Rēzeknes novada sociālais darbinieks un 

Bāriņtiesas  

darbinieks. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām.  

Pirmsskolas izglītības iestādē “’Jāņtārpiņš ” strādā pedagoģiskie darbinieki.  

    

1 Ar augstāko izglītību 8 89% 

2 Pedagogi, kuri ieguvuši maģistra grādu 2 22% 

3 Iegūst augstāko izglītību 1. pedagogs 1 11% 

 

Pedagogu sadalījums pēc darba stāža 
 

Stāžs Līdz10 11-20 21-30 31-40 Vairāk kā 40 

Pedagogu 

skaits 

1 4 0 4 0 

 

Pedagogu sadalījums pēc vecuma. 
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Gadi 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- 

Pedagogu 

skaits 

2 1 2 1 2 1 

 

 

Pamatā sievietes  

Pensionētu pedagogu nav.  

Skolotāju darba slodze ir atbilstoša. Lielākā daļa skolotāju strādā gandrīz pilnu darba 

slodzi(0.9 likmes). Kvalitatīvu pienākumu izpildi nodrošina skolotāju entuziasms. 

Skolotāju darba slodzes sadala, ievērojot Iestādes izglītības programmas un darba 

organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju.  

Pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš ” vadītāja pārzina katra skolotāja darba 

pieredzi, profesionālo kompetenci un stiprās puses.  

Skolotāji apmeklē kursus un seminārus pēc nepieciešamības. Skolotāji, pēc kursu 

apmeklējumiem dalās pieredzē ar kolēģiem pedagoģiskās padomes sanāksmēs. Katru 

gadu tāmē paredzēti līdzekļi tālākizglītībai.  

Iestādes darbinieki atzīst, ka Iestādes vadība nodrošina iespēju piedalīties dažādos ar 

specialitāti vajadzīgos kursos, semināros, pieredzes apmaiņas braucienos  

personālam. Šajā mācību gadā gan  

pedagogi piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Silmalas PII . Iestādē uzņēma un 

dalījās pieredze ar Kaunatas PII, Mākoņkalna PII un Čornajas PII pedagogiem.  

 

Secinājumi: 
 

Iestādes vadītāja regulāri pārskata un informē Iestādes kolektīvu un Iestādes 

padomi par finanšu izlietojumu.  

Renovēta Iestādes ārpuse un iekštelpas, veikts kosmētiskais remonts, atjaunotas 

mēbeles visā Iestādē.  

Uzlabots mākslinieciskais noformējums Iestādē. 

Iestādes telpas ir atbilstošas izglītojamo skaitam. 

Iestādei ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas. Telpu 

iekārtojums, darba vietu skaits grupās atbilst izglītojamo skaitam, mēbeles piemērotas 

bērnu vecumam un augumam . Visās telpās tika veikta mēbeļu maiņa. Ir telpas 

atbalsta personālam .Telpu iekārtojums ir racionāls un atbilst mācību procesa 

prasībām. Guļamistabās nodrošinātas ar žalūzijām.  

Katru gadu grupas tiek nodrošinātas ar mācību materiāliem. 

Labiekārtotas grupu, sanitārās  telpas. Pieejama interaktīvā tāfele, datori, projektors, 

gaismas galdi,  CD , televizors, atskaņotāji, video kamera. 

 
 

 
Iestādē ir kvalificēts pedagoģiskais personāls ar atbilstošu izglītību.  

Pedagoģiskais personāls ieinteresēts tālākizglītībai.  

Iestādes uzturēšanai ir nepieciešamie tehniskie darbinieki.  

Turpmākā attīstība:  

Skolotājiem vēlams arī turpmāk apmeklēt kursus, seminārus. 
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Vērtējums jomā Personālresursi :  Ļoti labi 

 

 

Turpmākā  attīstība: 
 
Turpināt ik gadu papildināt un pilnveidot materiāli tehnisko bāzi ar mūsdienu mācību 

līdzekļiem  pirmsskolas programmas realizēšanai.  

 Plānot budžeta līdzekļus jaunu informācijas tehnoloģiju iegādei, dodot iespēju katram 

skolotājam  grupā izmantot datoru;  

 
Pedagogiem aktīvāk iesaistīties metodisko izstrādņu skatēs;  

Turpināt atbalstīt pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos, konkursos, radošo darbu 

skatēs. 

 

 

 

4.7   Iestādes darba organizācija , vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 
 

4.7.1 Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš” attīstības plāns izveidots 3 gadiem 

-prioritātes izvirzītas, ņemot vērā Iestādes darbības pamatmērķus un Iestādes darba 

izvērtējuma stiprās puses un attīstības vajadzības, balstoties uz Rēzeknes novada un 

Ozolaines pagasta attīstības virzieniem. Kopā ar Ozolaines pagasta pārvaldi tiek 

plānots saimniecisko darbu darba plāns un tā izpildes grafiks. Izglītības iestādē ir 

darba plāns kārtējam mācību gadam, kas tiek pilnveidots un aktualizēts, ņemot vērā 

attīstības plāna un  Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes  izvirzītās prioritātes. 

Iestādes darbinieki pārzina attīstības plānu un izvirzītās prioritātes katram mācību 

gadam.  

Mācību gada laikā vadītāja  organizē  sanāksmes un pedagoģiskās padomes sēdes, 

kurās tiek iekļauta izglītojamo mācību sasniegumu izvērtēšana un Iestādes darba 

izvērtēšana. Iestādes darba pašvērtēšana  turpmāk tiks veikta katra mācību gada 

nobeigumā visās izglītības iestādes darbības jomās, atbilstoši Iestādes izvirzītajām 

gada prioritātēm. Pašvērtēšanu veic grupu skolotāji un atsevišķo priekšmetu(mūzika, 

logopēds) pedagogi. Iegūtā informācija tiek apkopota un analizēta Pedagoģiskā 

padomes sēdē. 

Dokumentācijas kontroles rezultātu, Iestādes mācību gada darba plāna pasākumu 

vadīšanas un norises analīze tiek veikta pedagoģiskajās sanāksmēs.  

 

 

 

Vērtējums jomā Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana   Labi 
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4.7.2 Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

 
Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš’ ir vispārējā  pirmsskolas 

izglītības iestāde , kurā tiek realizētas 3 pirmsskolas izglītības programmas un 

darbojas diennakts grupa. Iestādē  ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai 

nepieciešamā obligātā dokumentācija. Ir normatīvajos aktos paredzētājā kārtībā 

apstiprināts Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš” nolikums. Iestādes 

darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski.  

Pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš ” nolikums apstiprināts ar Rēzeknes 

novada domes 2012.gada 15.marta lēmumu (protokols Nr.6,§ ), grozījumi apstiprināti 

ar Rēzeknes novada domes 2015. gada 6.augusta sēdes lēmumu (protokols nr. 6, §1). 

Iestādi vada vadītāja. Iestādē vadītājai ir 1likme(no pašvaldības budžeta). Vadītāja 

veic arī Rēzeknes novada Lūznavas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa„ 

vadītājas pienākumu izpildi kopš 2016. gada 6. oktobra. 

 

Vadītāja savas kompetences ietvaros regulāri pārrauga pienākumu izpildi un sniedz 

darbiniekiem atbalstu. Skolotāji atzīst, ka vadītāja konsultējas ar darbiniekiem svarīgu  

jautājumu izlemšanā, saglabājot atbildību par galīgā lēmuma  

pieņemšanu. Skolotāji atzīst, ka vadītāja deleģē funkcijas un panāk to izpildi.    

Anketēšana parādīja, ka visi (100%) iestādes darbinieki uzskata, ka viņiem ir iespējas 

izteikt priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai un viņu viedokli vadība ņem vērā. 

Personāla pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas darbinieku amata 

aprakstos. Vadītāja veiksmīgi pārrauga personāla pienākumu izpildi. Slodzes starp 

pedagogiem ir sadalītas ievērojot normatīvo aktu prasības, kvalifikācijas rādītājus un 

katra pieredzi. Iestādes  iekšējie normatīvie akti atbilst dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas prasībām un ir sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. 

 Pirms lēmumu pieņemšanas vadītāja konsultējas ar attiecīgajā jautājumā 

kompetentiem darbiniekiem. Visi (100%) skolotāji uzskata, ka vadība veicina radošu 

sadarbību skolā, atbalsta inovācijas. 

 Vadītāja regulāri pārskata un izvērtē Iestādes darbinieku ierosinājumus darba 

uzlabošanai. Skolotāji atzīst, ka Iestādes vadība nodrošina informāciju par  

Iestādes darba stratēģiju, pieņemtajiem lēmumiem un Iestādes ikdienas darbu. Katru 

pirmdienu visi tekošie un aktuālie jautājumi tiek apspriesti pedagoģiskajās sanāksmēs.  

Iestādes vadītāja savstarpēji sadarbojas Iestādes darba organizēšanā ar Iestādes 

darbiniekiem, izglītojamiem,  

vecākiem, sabiedrību, pašvaldību un IZM. Iestādes vadītāja īsteno efektīvu sadarbību 

ar Rēzeknes novada domi, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes  vadību un 

speciālistiem, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes Pedagogu atbalsta centra 

speciālistiem  Iestādes vecāku padomi.  

Rūpējas par Iestādes prestižu.  

Skolotāju darba slodzes tiek rūpīgi plānotas. Par izmaiņām slodzē skolotāji tiek 

savlaicīgi brīdināti. Visi skolotāji priekšlikumus darba uzlabošanai var izteikt 

individuālajās sarunās, pedagoģiskās padomes sēdēs un mācību gada noslēgumā 

rakstiski. Skolotāji uzskata, ka var pārrunāt darba problēmas ar Iestādes vadītāju un, 

ka viņu viedoklis tiek ņemts vērā. Iestādē ļoti veiksmīgi darbojas atbalsta personāls.  

Visi Iestādes darbinieki zina savus darba pienākumus, tiesības, tie ir atrunāti amata 

aprakstos. Vadītājai ir ļoti laba sadarbība ar Iestādes vecākiem un Iestādes padomi.  
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Izglītojamo mācību sasniegumu un uzvedības analīze tiek veikta pedagoģiskās 

padomes sēdēs. Visi skolotāji zina, kā mācību procesā var iesaistīt atbalsta personālu. 

Skolotāji, un izglītojamo vecāki  zina, ka viņi var saņemt šo speciālistu konsultācijas.  

 
Iestādes vadība sistemātiski un mērķtiecīgi organizē un īsteno kontroli un vērtēšanu 

visos iestādes darbības aspektos.Iestādes vadītāja pārzina dažādas problēmsituācijas, 

spēj prognozēt un efektīvi pieņemt lēmumus, regulāri organizē un lietišķi vada 

iestādes sanāksmes. 

Vadītājai ir noteikts apmeklētāju pieņemšanas laiks.  

Vadītāja piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos novada iestādes, valsts iestādēs   arī 

ārpus Latvijas robežām. 

Personāla tālākizglītība tiek organizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iestādes 

attīstības vajadzībām. 

Pedagogi dalās pieredzē starp saviem kolēģiem un citu iestāžu pedagogiem. 

Sadarbība ar pašvaldības iestādēm, izglītības iestādēm. 

Iestāde sadarbojas  ar Izglītības pārvaldi,  pedagogu atbalsta personāla komandu,  

Ozolaines jauniešu klubu OzO, strādā logopēds. 

 

 

Vērtējums jomā  Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  
 

Ļoti    labi  

 

 

4.7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 
 

Pirmsskolas izglītības iestāde “’Jāņtārpiņš”  vadītāja  

regulāri sadarbojas ar vecākiem, sabiedrību, pašvaldību un IZM. Iestādes vadītāja 

īsteno efektīvu sadarbību ar Rēzeknes novada domi, Rēzeknes novada Izglītības 

pārvaldes  vadību un speciālistiem, Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes Pedagogu 

atbalsta centra speciālistiem, Ozolaines pagasta pārvaldi, Ozolaines Tautas namu, 

Rēzeknes novada sociālo dienestu un Rēzeknes novada Bāriņtiesu,   Iestādes padomi.  

  

Ļoti cieša sadarbība ir izveidojusies ar Ozolaines pagasta bibliotēku, kuru mūsu 

Iestādes izglītojamie regulāri apmeklē, iepazīst jaunāko bērnu literatūru. Iestāde 

sadarbojas ar  Maltas struktūrvienības Liepu pamatskolu, rīkojot un apmeklējot kopīgi 

pasākumus. Iestādē strādā blakusdarbā divi pedagogi no šis skolas  ,sākumskolas 

skolotāji. Kopīgas sarunas ļauj saprast par pēctecības nodrošināšanas iespējām un 

nepilnībām. Pirmsskolas bērni apmeklē sākumskolu, iepazīst telpas un pirmās klases 

skolotāju, kopīgi rotaļājas.  Cieša sadarbība ar Ozolaines jauniešu centru OZO.  

 

Sadarbība ar visām novada pirmsskolas izglītības iestādēm. Šajā mācību gadā. 28. 

februārī   pirmsskolas izglītības iestādē notika Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības 

iestāžu vadītāju seminārs  par aktuālajām tēmām.  

 Iestāde un vadītāja aktīvi piedalījās Rēzeknes novada Globālās skolas projektā. 

Uzņēmām iestādē pedagogus no Lietuvas Kupišķiem , no Zviedrijas, no Bulgārijas.  

 Iestāde labprāt dalās savā pieredzē ar citām Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības 

iestādēm. 16. Martā uzņēmām Rēzeknes novada Kaunatas, Mākoņkalna un Čornajas 

pirmsskolas pedagogus un dalījāmies savā darba pieredzē . Paši apmeklējām 
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Silamalas pirmsskolas izglītības iestādi, kura piedalās pilotprojektā par kompetenču 

izglītību. 

Iestādē notikuši dažādi kultūras pasākumi: Zinību diena; Tēvu diena, Miķeļdienas 

tirgus; gadskārtu svētki; piedalāmies zibakcijās,  Latvijas valsts svētku atzīmēšana; 

Ziemassvētku pasākumi; Vecvecāku diena, Mātes dienas koncerti; Izlaidums, Iestādes 

35 gadu Jubilejas pasākums . 

Piedalāmies novada talantu skatē,  Ozolaines pagasta pasākumos-kā pensionāru balle, 

Latvijas valsts svētku atzīmēšana. Veidojam ziedu paklājus, rīkojam Vecāku talkas un 

radošās darbnīcas, kopā ar vecākiem regulāri rīkojam ziedu un sēņu izstādes. Dārzeņu 

izstādes. Piedalījāmies Ozolaines pagasta tautas nama rīkotajā Lieldienas darbu 

izstādē.  

Piedalījāmies un vinnējām apdrošināšanas kompānijas „IF”  balsojuma projektā par 

drošības iestādē, iestādē tika uzstādīta video domofonu sistēma.  

 

  Citas aktivitātes 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš ”vadītāja plāno Iestādes darba kontroli. 

Iegūto informāciju apkopo, rezultātus izvērtē. Iestādes vadītāja uzskata, ka būtiska 

loma Iestādes darba pilnveidē ir vecāku un darbinieku ierosinājumiem. Iestādes gada 

plānā tiek izplānoti Iestādes darba etapi (pedagoģiskās padomes sanāksmes, 

pedagoģiskās padomes sēdes). Iestādes vadītāja iesaista un atbalsta visus skolotājus 

pašvērtēšanas procesā. Visi skolotāji apgalvo, ka ir iesaistīti Iestādes darba vērtēšanā.  

Pedagogi apzinās savas vājās un stiprās puses, norāda uz nepieciešamajiem 

uzlabojumiem. Iestādes vadītāja pārskata skolotāju pašvērtējumus un izvērtē tos.  

Visi skolotāji iesniedz pašvērtējumu, kas tiek balstīts uz konkrētiem faktiem un 

pierādījumiem. Visi skolotāji iesaistās Iestādes darba pašvērtējumā, katrs veicot 

vispārīgo vērtēšanu. 

 

Secinājumi: 

 
Notiek Iestādes darba plānošana, izvērtēšana un attīstības vajadzību 

noteikšana. Notiek regulāra pedagogu darba pašvērtēšana.  

 

Iestādes darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti demokrātiski. 

Vadītāja veicina radošu iestādes vidi, atbalsta inovācijas, vajadzības. 

 

Amatu aprakstos labi izstrādāta pienākumu un atbildību sadale.  

Laba sadarbība ar citām institūcijām.  

Iestādē labs mikroklimats. 

Labi organizēts mācību process.  

Labi organizēti pasākumi Iestādē un ārpus tās.  

  
Laba sadarbība ar Rēzeknes novada domi, Ozolaines pagasta pārvaldi , kas nodrošina 

finansiālos resursus un 

atbalsta Iestādes attīstību.  

Ilggadēja un sekmīga sadarbība ar Ozolaines pagasta bibliotēku.  

Laba sadarbība Rēzeknes novada izglītības iestādēm. 

Laba sadarbība ar Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pedagogu atbalsta centra 

darbiniekiem. 
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Turpmākā attīstība: 

 
Turpināt pilnveidot Iestādes darba plānošanu un pašvērtēšanas procesu.  

Turpināt iestādes inovatīvo darbību.  

Sadarbība ar pašvaldības iestādēm, izglītības iestādēm. 

Stiprināt pedagogu savstarpējo sadarbību. 

Uzlabot iekšējo kontroli un vienotu prasību izpildi. 

Iesaistīties starptautiskos projektos. 

Aktīvāk iesaistīties novada organizētos pasākumos, popularizēt iestādes sasniegumus. 

Veicināt skolotāju un atbalsta personāla komandas ciešāku sadarbību. 

Sistemātiski veikt pirmsskolas darba analīzi. 

Izstrādāt un akceptēt attīstības plānu turpmākiem trim gadiem;  

 Regulāri izvērtēt attīstības plāna izpildi, veikt nepieciešamās korekcijas;   Turpināt 

pilnveidot iestādes darba organizāciju, vadības pārraudzības un kontroles darbu;  

Turpināt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, institūcijām, organizācijām;   

Latvijas kultūrvēsturisko vērtību apzināšanās, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei. 

Pirmsskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, radot optimālus apstākļus 

darbam un pedagoģiskā procesa organizēšanai. 

 

Sadarbībā  ar vecākiem- partnerattiecību veidošana iestādes darbiniekiem un 

vecākiem, kas sekmētu kopīga mērķa sasniegšanu –vispusīgu bērna  attīstīšana . 

 
Turpināt izzināt sadarbības iespējas, paplašinot partneru loku. 

Sadarbībā ar pašvaldību meklēt iespējas iesaistīties reģionālos, valsts un starptautiskos 

projektos  

finansējuma piesaistei Iestādei aktuālu jautājumu risināšanai. (Iestādes teritorijas 

labiekārtošanas remonts, žoga un vārtu atjaunošana saimnieciskajā daļā. Kosmētiskais 

remonts. ) 

 

Vērtējums jomā Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti  labi 

 

 

5. Citi sasniegumi. 

 
Saņemtie apbalvojumi 2016./2017. un 2017./2018. mācību gadā: 

2016. gadā Valentīna Mališeva Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības raksts  par 

profesionālu, godprātīgu un radošu darbu. 

2016. gadā Jekaterina Linkeviča  Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes Pateicības 

raksts par atbildīgu, profesionālu darbu. 

2017. gadā Aļona Terentjeva Rēzeknes novada izglītības pārvaldes pateicības raksts 

par sasniegumiem darbā.  

2018. gadā Valentīnai Mališevai Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes pateicība par 

ieguldījumu projekta „Globālās skolas:EYD 2015”īstenošanā un  izglītības jautājumu 

aktualizēšanā vietējā kopienā. 
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6.Turpmākā attīstība(balstīta uz pašvērtējumā iegūtajiem 

secinājumiem) 
 
 

Iestādes turpmākā attīstības plānošana tiek veikta, pamatojoties uz iestādes 

pašnovērtējuma secinājumiem, iepriekšējā attīstības plāna, gada darba plāna rezultātu 

analīzes, ņemot vērā sociālekonomiskās tendences valstī un novadā. Ar mērķi panākt 

visu jomu kvalitatīvo rādītāju uzlabošanu, tuvākajos 3 mācību gados galvenie 

darbības virzieni būs sekojoši: 

 

Pamatjomā MĀCĪBU SATURS 
 

Turpināt realizēt licencētās izglītības programmas, ievērojot pārmaiņas izglītības 

procesā . 

 

Pamatjomā MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

 
Skolotājiem veidot metodiskās izstrādnes un piedalīties novada radošo darbu skatēs; 

 

Iestādes administrācijai turpināt strādāt pie līdzekļu piesaistes, lai nodarbībās vairāk 

varētu izmantot informācijas tehnoloģijas. 

Turpināt mērķtiecīgi strādāt, cenšoties samazināt izglītojamo nodarbību kavējumus. 

Veicināt izglītojamo personīgo atbildību mācību procesā; 

urpināt  mērķtiecīgi pilnveidot izglītojamo sasniegumu vērtēšanu.  

 

 
Pamatjomā  IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

 
Motivēt izglītojamos apzinīgam mācību darbam un vēlmei paaugstināt savus ikdienas 

mācību sasniegumus. 
 
Pamatjomā ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

 
Turpināt sadarbību ar atbalsta dienestiem pašvaldībā; 

 

Pilnveidot diferencētu un individuālu pieeju izglītojamo ikdienas mācību procesā; 

 

Pilnveidot darbu ar izglītojamajiem , kuriem ir mācību un socializēšanās grūtības. 

 

Organizēt tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 

 

 

Meklēt jaunas sadarbības iespējas formas ar izglītojamā ģimeni.  

 

 

Pamatjomā IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  VIDE  
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Turpināt popularizēt Iestādes tēlusabiedrībā; 

 

Turpināt uzturēt un veidot kolektīva kopības apziņu; 

 

Turpināt pilnveidot telpu un apkārtnes noformējumu. 

 

 

Pamatjomā IZGLĪTĪBAS IESTĀDES RESURSI 

 
Turpināt ik gadu papildināt un pilnveidot iestādes materiāli tehnisko bāzi ar mūsdienu 

mācību līdzekļiem rotaļnodarbību  mērķu un uzdevumu izpildes nodrošināšanai. 

 

Plānot budžeta līdzekļus jaunu informācijas tehnoloģiju iegādei, dodot iespēju katram 

skolotājam grupā  izmantot datoru. 

 

Pedagogiem aktīvāk iesaistīties metodisko izstrādņu skatēs. 

 

Turpināt atbalstīt pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos, 

konkursos, radošo darbu skatēs. 

 

 

 

Pamatjomā IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  DARBA ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

 

 
Izstrādāt un akceptēt attīstības plānu turpmākiem trim 

gadiem. 

Regulāri izvērtēt attīstības plāna izpildi, veikt nepieciešamās korekcijas. 

 

Nodrošināt regulāru un kvalitatīvu informāciju par iestādes Attīstības plānu visiem 

interesentiem. 

 

Turpināt pilnveidot iestādes darba organizāciju, vadības pārraudzības un kontroles 

darbu. 

 

Turpināt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, institūcijām, organizācijām. 

 

Veicināt pedagogu iesaisti starptautiskos projektos 

 

 

 

 

. 

 

 

Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš „ 
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Vadītāja  V. Mališeva  _____________________ Z.v.  

 

 

SASKAŅOTS  

 

Rēzeknes novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs ( dokumenta 

saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

 

 

 Guntars Skudra______________________   (paraksts) 

 ____________ (datums) 
 


