
 

Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes 

„Skudriņa” 

Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizēšana uz                

                01.09.2020.                                                                                 

Izglītības iestādes vides raksturojums: 

 

Bērnu skaita sadalījums pa grupām 2019./2020. m.g.: 

Grupas 

nosaukums 

(1-3g.) 

„Knīpas un 

Knauķi” 

(3-5g.) 

„Saulīte” 

 

(5-6g.) 

„Bitīte” 

(6-7g.) 

„Rūķīši” 

Kopā 

Bērnu 

skaits 

13 26 12 16 67 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs 2019./2020.m.g.:  

 

6 pirmsskolas skolotāji, 1 mūzikas skolotāja, 1 skolotājs logopēds, 1 vadītāja. Visiem 

pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, no tiem 3 pedagogiem ir maģistra grāds pedagoģijā. 

Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi 2019./2020. m.g. 

 

N.p.k. Pedagoga vārds, 

uzvārds 

Amats Augstākā 

izglītība 

Maģistra 

grāds 

1. Skaidrīte Veselova Vadītāja x  

2. Ļubova Bogdanova Pirmsskolas 

skolotāja 

x  

3. Irina Balabkina (līdz 

01.11.2019.) 

Pirmsskolas 

skolotāja 

x  

4. Solvita Teilāne (no 

01.11.2019.) 

Pirmsskolas 

skolotāja 

x  

4. Diāna Stafecka Pirmsskolas 

skolotāja 

x  

5. Valentīna Urtāne (no 

14.10.2019.) 

Pirmsskolas 

skolotāja 

x  

6. Marina Krole Pirmsskolas 

skolotāja 

x x 

7. Ilze Mikučanova Pirmsskolas 

skolotāja 

x  

8. Elita Kupcova Mūzikas 

skolotāja 

x x 

9. Valentīna Pelša Skolotājs 

logopēds 

x x 



 
Joma – 4.2. Mācīšana un mācīšanās 

Kritērijs - 4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

 

  Tiek veicināta sadarbība ar Rēzeknes novada IP, regulāri apmeklējot organizētos pedagogu 

profesionālās pilnveides kursus un seminārus: „Skolotājs mācību procesa plānotājs, virzītājs un 

bērnu radošuma izpausmju rosinātājs.”, „Pirmsskolēna (5-6 g.) un sākumskolēna lasītprasmes 

attīstība.”, „Izglītības iestāde darbīgā kopienā.”, „Mācību darba plānošana 5-6 gadīgo bērnu 

lietpratības attīstībai.”, „Izglītības iestādes un ģimeņu sadarbība.”, „Sporta nodarbību organizēšana 

pirmsskolā, kompetences balstītā mācību procesā.”, „Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību 

aizsardzības jomā. Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība.”, „Sadarbības veidošana bērnu 

tiesību un interešu nodrošināšanai.”, „Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā.”, 

”Kompetenču pieeja pedagoģijā – mūzikas vieta un loma pedagoģiskajā procesā.”, „Mūzikas 

teorijas kursi.”, „Baroka mūzikas interpretācija mūsdienu lasījumā.”, „Mūzikas vēsture Latvijā un 

pasaulē: aktualitātes un vēsturisko aspektu nianses.”  

 

Kritērijs – 4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

Tabula: Atzinumi darbības turpināšanai 

Izglītības programmas 

īstenošanas vietas adrese 

Atzinums Izsniegšanas datums 

Jaunatnes iela 10, Uļjanova, 

Sakstagala pag., Rēzeknes 

nov., LV-4645 

Atzinums no Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta 

 

16.10.2019. 

Jaunatnes iela 10, Uļjanova, 

Sakstagala pag., Rēzeknes 

nov., LV-4645 

Atzinums no Veselības 

inspekcijas 

 

01.06.2020. 

Jaunatnes iela 10, Uļjanova, 

Sakstagala pag., Rēzeknes 

nov., LV-4645 

Atzinums no Pārtikas un 

veterinārā dienesta 

 

28.02.2020. 

 

2019./2020. m.g. notika šādi labiekārtošanas un remontdarbi: veikts kosmētiskais remonts 

ēkas galvenajā gaitenī; izremontēts medmāsas kabinets un izolatora telpa; iegādātas mēbeles – 

skapji, žalūzijas medmāsas kabinetā un izolatorā; nopirkta jauna veļas mazgājamā mašīna, putekļu 

sūcējs. Rēzeknes novads uzdāvināja 1 portatīvo datoru. 

 

Kritērijs – 4.6.2. Personālresursi 

 

Tabula: Pedagogu izvirzīšana apbalvošanai 

Gads Pedagogu 

skaits 

Pateicība novadā Skolotāju 

dienā 

Pateicība Sakstagala pagastā 

2015. 1 - Skaidrīte Veselova 

2016. 2 Irina Balabkina Valentīna Iļjenko 

2017. 3 Ļubova Bogdanova 

Skaidrīte Veselova 

Elita Kupcova 

2018. 2 Valentīna Iļjenko Ilze Mikučanova 

2019. 1 - Marina Krole 

 

5. Citi sasniegumi ( izglītības iestādei svarīgais, specifiskais). 

. 

 Sadarbojamies ar labdarības organizāciju no Zviedrijas. 

 1.vieta un divas 2. vietas ALAAS konkursā „Konteinerītis baterijām – pa rokai!”. 



 

Tabula: Dalība projektos, konkursos 2019./2020.m.g. 

 

Projekta nosaukums Finansējums Ieguvums 

„Atbalsts piena produktu 

iegādei izglītojamiem” jeb 

„Skolas piens” programmā. 

Eiropas Komisijas finansētajā 

programmā 

Eiropas 

Komisijas 

finansētā 

programma 

Programmas ietvaros pirmsskolas izglītības iestādes 

bērniem ir iespēja visa mācību gada laikā katru 

dienu saņemt 250 ml piena bez maksas. 

LAD projekts „Skolas 

auglis” 

LAD 

projekts 

Bezmaksas augļi bērniem katru nedēļu no oktobra 

līdz martam.  

Projekts “Dzīvo veselīgi 

Rēzeknes novadā” 

 Sporta aktivitātes 5-6 gadīgiem bērniem. 

Projekts „Darbīgās 

kopienas” 

British 

Council 

Izglītības iestādes un vietējās kopienas sadarbības 

iespējas. 

Konkurss „Konteinerītis 

baterijām – pa rokai!” 

ALAAS 

konkurss 

Pieredze no vecām lietām izveidot jaunu. 

Nostiprināt prasmes saudzēt dabu. 

 


