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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas vietas 

adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vispārējā pirmsskolas 

izglītības programma 

0101 11 11 “Vālodzīte”, 

Rogovka, Nautrēnu 

pagasts, Rēzeknes 

novads, LV-4652 

Centra iela 4, 

Ilzeskalns, 

Ilzeskalna pagasts, 

Rēzeknes novads, 

LV -4619 

Rītupes iela 40, 

Bērzgale, Bērzgales 

pagasts, Rēzeknes 

novads, LV-4612 

V-5610 08.10.2012 95 95 

Speciālā pirmsskolas 

izglītības programma 

0101 56 11 Centra iela 4, 

Ilzeskalns, 

Ilzeskalna pagasts, 

Rēzeknes novads, 

LV-4619 

V-6859 20.11.2013 1 1 

 

 

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

14 Iestāde ir nodrošināta ar 

nepieciešamo personālu 

izglītības programmas 

īstenošanai 

2.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 

nav _ 

3.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

2 Skolotājs logopēds, 

speciālais pedagogs 



 

 

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos 

sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības 

iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

 

1. Prioritāte – digitālo prasmju nostiprināšana un iespēju izmantošana 

mācību procesa nodrošināšanā 

Plānotie sasniedzamie rezultāti:  

Kvalitatīvi: 

- IT prasmju pilnveidošana pedagogiem, apmeklējot kursus; 

- Veidot tādu vidi, kurā bērns var  fiziski un emocionāli droši attīstīt un vingrināt 

digitālās pratības caurviju prasmes; 

- Ar interaktīvajām tāfelēm, datoriem, gaismas galdu u.c. darboties jēgpilni; 

- Iegūt noderīgu  informāciju tīmekļa vietnēs, izmantojot daudzveidīgus digitālos 

mācību resursus; 

- Tehnoloģijas izmantot plānojot  mācību darbu e-vidē, saziņai ar kolēģiem, 

vecākiem. 

Kvantitatīvi:  

- vismaz 50% darbinieku ir pilnveidojuši  kursos IT prasmes. 

 

2. Prioritāte – izglītības iestādē  izveidota jauna pašvērtēšanas sistēma 

Plānotie sasniedzamie rezultāti:  

Kvalitatīvi: 

- pašvērtēšanā piedalās visas mērķgrupas (vecāki, pedagogi, tehniskie darbinieki, 

dibinātāja pārstāvis); 

- pašvērtēšanā tiek izvērtēta ikgadējo prioritāšu īstenošana, izglītības programmu 

kvalitātes mērķi un audzināšanas prioritāro darba virzienu ieviešana; 

- izglītības iestādes vadītāja veic kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ieguvi un to 

apkopošanu, iesaistot procesā visas mērķgrupas.  

Kvantitatīvi:  

- vismaz 80% darbinieku ir iesaistīti pašvērtējuma ziņojuma veidošanas procesā.  

- vismaz 60% izglītojamo vecāku piedalās iestādes pašvērtēšanā. 

 

 

3. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – radīt bērniem  mūsdienīgu, attīstošu, draudzīgu, 

iekļaujošu un atbalstošu vidi, veicinot bērnu vispusīgu attīstību. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – daudzveidīga, inovatīva, mūsdienu 

vajadzībām atbilstoša pirmsskolas izglītības iestāde, kas sagatavo bērnu 

pamatizglītības apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties patstāvīgi drošā un 

dabai draudzīgā vidē. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – drošība, cieņa, izpalīdzība, 

atbildība,  atsaucība un sadarbība. 

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 

Prioritāte – “Jēgpilns mācību process, kura rezultātā ir bērna kvalitatīva 

sagatavošana pamatizglītības ieguvei”.  

Tika pilnveidota iestādes iekštelpu mācību vide: grupu telpas iekārtotas pa zonām, 

“runājošo sienu” izveide, mācību materiālu izgatavošana. Pedagogu profesionālās 



kompetences pilnveidošana, apmeklējot tālākizglītības kursus un seminārus par 

pilnveidotā mācību satura īstenošanu: vērtību un tikumu izkopšana, digitālo prasmju 

attīstīšana. Dalīšanās pieredzē, metožu un paņēmienu pielietojumu labās prakses 

piemēros. 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

 

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izstrādātie iekšējie normatīvie akti palīdz 

organizēt komandas darbu atbilstoši valsts 

pamatnostādnēm. 

Iestādes pašvērtēšanā un attīstības plānošanas 

procesā iesaistīt visas mērķgrupas. 

Apvienoto iestāžu (Nautrēnu, Bērzgales un 

Ilzeskalna)  pedagogu sadarbība, dalīšanās ar 

labās prakses piemēriem, labās prakses 

izzināšana un popularizēšana. 

Pilnveidot sadarbību starp iestādes 

pirmsskolas programmu realizācijas vietām 

Nautrēnos, Bērzgalē un Ilzeskalnā. 

 Izstrādāt attīstības plānu, balstoties uz nozares 

politikas mērķiem, kā arī ņemot vērā esošās 

situācijas analīzi, pašnovērtējuma rezultātā 

gūtās atziņas. 

 Sadarboties ar centralizēto  grāmatvedību. 

 

 

 

3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Iestādes darbības tiesiskais pamats ir 

Izglītības likums, Vispārējās izglītības 

likums, citi normatīvie akti, Dibinātāja 

lēmumi un rīkojumi, Nolikums. 

Regulāri tiek atjaunota un papildināta 

informācija VIIS sistēmā. 

Regulāri sekot jaunākajām aktualitātēm, 

izmaiņām likumdošanā. 

 

Lēmumu pieņemšana iestādē notiek 

demokrātiski. 

Mērķtiecīgi tiek vadītas krīzes situācijas. 

Jāpilnveido zināšanas par līderības 

stratēģijām un taktikām nepopulāru lēmumu 

pieņemšanā, lai nodrošinātu nepārtrauktu 

iestādes darbību. 

Izglītības iestādes vadītājs ir atvērts  

komunikācijai darbiniekiem, audzēkņiem, 

vecākiem. Informācijas aprite notiek 

Whatsapp grupās, e-pastos, telefoniski. 

Pilnveidot zināšanas par jēgpilnas 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

izmantošanu, lai identificētu un risinātu 

problēmas, radot jaunas  idejas, iespējas un 

risinājumus. 

Iestādē tiek īstenota cieņpilna iekšējā un 

publiskā komunikācija, ievērojot ētikas 

normas. 

Ikdienā un krīzes situācijās  sniegt atbalstu 

iestādes darbiniekiem. 

 Plānot iestādes darbu, pamatojoties uz valsts 

izglītības  kvalitātes politikas mērķiem. 



Vadītājs iesaistās mācību un audzināšanas 

darbā un ir pedagoģisko pārmaiņu rosinātājs. 

Sekot jaunākajām aktualitātēm un pilnveidot 

zināšanas audzināšanas, mācīšanas un 

mācīšanās jautājumos. 

  

 

 

 

 

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Regulāra sadarbība un komunikācija ar 

dibinātāju, pagastu pārvaldēm, dalība 

konferencēs, semināros. 

Sadarbībā ar dibinātāju, definēt attīstības 

mērķus, balstoties uz pašvērtēšanas 

rezultātiem. 

Sadarbība ar Nautrēnu vidusskolu, 

jauniešu centru,  Nautrēnu pagasta bibliotēku, 

pagastu pārvaldēm. 

Iesaistīšanās projektā “Dzīvo veselīgi 

Rēzeknes novadā”, veselīga dzīvesveida 

popularizēšana, īstenojot veselību 

nostiprinošas  aktivitātes. 

 Atbalstīt iestādes audzēkņu piedalīšanos 

vietējās kopienas organizētajos pasākumos. 

 

Iesaistīties projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes 

novadā” arī turpmāk. 

 Atbalstīt kolektīvu inovāciju ieviešanā 

iestādē. 

Notiek sadarbība starp 3 apvienoto  

iestāžu pedagogiem pirmsskolas izglītības 

programmu realizācijas vietās Nautrēnos, 

Bērzgalē un Ilzeskalnā. 

Izveidot sistēmu pedagoģiskā personāla 

sadarbībai un pieredzes apmaiņai starp 

iestādes pirmsskolas izglītības programmu 

realizācijas vietām 

Pirms bērna uzņemšanas iestādē, notiek 

individuālas sarunas ar vecākiem, kā tiek 

organizēts darbs iestādē, kāda ir vecāku 

atbildība un vecāki tiek iepazīstināti ar  

“Iekšējās kārtības noteikumiem” u.c. 

dokumentiem. 

Izmantot dažādus saziņas līdzekļus ar 

vecākiem: Whatsapp grupas, e-pasti, 

telefoniski,  iesaistīt vecākus iestādes darbībā. 

 Nepieciešamības gadījumā organizēt iestādes 

padomes darbu, izmantojot   zoom platformu, 

ja COVID-19 pandēmijas dēļ tas būs 

nepieciešams. 

 

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Analizējot izglītības iestādes pedagogu 

kvalifikācijas atbilstību normatīvo aktu 

prasībām, visiem  pedagogiem ir augstākā 

pedagoģiskā izglītība, ir pedagogi ar speciālā 

pedagoga izglītību, visiem pedagogiem ir 

apgūti obligātie audzināšanas un bērnu tiesību 

aizsardzības kursi.  

Regulāri piedalīties kursos, semināros 

kvalifikācijas paaugstināšanai. Nodrošināt 

visiem skolotājiem iespēju piedalīties 

supervīzijās. 

 Visiem pedagogiem ir triju gadu laikā apgūta 

programma vismaz 36 stundu apjomā.  

Pilnveidot IT prasmes. 

Pilnveidot darbu ar silto smilšu terapiju. 



 3 pedagogiem ir apliecība “Silto smilšu 

terapija iestādē”. 

Ilzeskalna PPRV ir ierīkota silto smilšu istaba.  

Ir izstrādāta pedagogu  profesionālās 

kvalitātes novērtēšanas kārtība.  

Sniegt atbalstu pedagogiem viņu 

profesionālās kapacitātes uzlabošanai. 

Pedagoģiskais personāls sistemātiski (ne retāk 

kā reizi gadā) izvērtē savu profesionālo 

darbību, identificē stiprās puses un popularizē 

citiem kolēģiem labās prakses piemērus. 

Atbalstīt pedagogus, sistemātiski plānot un 

īstenot savu profesionālo izaugsmi, lai 

turpinātu pilnveidoties un ieviestu gūto 

pieredzi savā darbībā. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

Izglītības iestāde 2020./2021. māc.g. ir īstenojusi Silto smilšu terapijas projektu, ir 

iekārtota silto smilšu istaba Ilzeskalnā. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. (izglītības programmu īstenošanai)  

Nav 

 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Audzināšanas darba prioritātes:  

Audzināšanas procesā veicināt izglītojamo izpratni par vērtībām un 

tikumiem, kā arī veidot un attīstīt vērtībās balstītus ieradumus: 

- Mērķtiecīgi organizēts mācību un audzināšanas process, kas vērsts uz cieņu un 

lojalitāti pret valsti, kurā dzīvo; 

- Veidot izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem: atbildība, godīgums, 

laipnība, līdzcietība, taisnīgums, to   izkopšanu; 

- Veicināt bērna izpratni par ģimeni kā īpašu vērtību; 

- Veselīga dzīvesveida izpratnes veidošana un pielietošana ikdienā; 

- Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un bērnu vecāku sadarbību audzināšanas 

jomā. 

 

6.2. Galvenie secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas: 

Izvērtējot iepriekšējā mācību gadā sasniegtos rezultātus, var secināt, ka lielāks 

uzsvars bija uz āra vides iekārtošanu, veselīga dzīvesveida izpratnes  veicināšanas 

pasākumiem. 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas runāt izglītības iestāde:  

 

 Sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, iestādē darbojas deju pulciņi. 

 

 


