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Gadu skrējiens nav apturams, 
Visu klās laika sniegs, 

Paliks caur mūsu dvēselēm 
Bērniem dotais prieks! 

 



Par mums 
Pirmsskolas grupiņu iestāde atrodas uz viena no Latgales 
pakalniem, pilsētas nomalē, blakus ezeram, lielā teritorijā, kur 
daudz koku un zaļumu, svaiga un tīra gaisa.  

Pirmsskolas grupu iestāde ir vienīgā diennakts pirmsskolas 
izglītības iestāde Rēzeknē. 

Finansiālo darbību nodrošina Valsts mērķdotācija speciālai 
pirmskolas izglītībai. 

Iestāde ir nodibināta 1972. gadā. Pirmsskolas iestādē tika 
veikta pakāpeniska renovācija, ir siltināta, tika uzstādīta 
moderna ventilācijas sistēma. Iestādē ir atsevišķi sporta, 
masāžas un ārstnieciskās vingrošanas kabineti. Bērniem ir 
skaists un plašs pastaigu laukums un jaunas nojumes. Ir jauna, 
plaša auto stāvvieta.  

Iestādi apmeklē bērni, kas darbojas 6 grupās: 3 ar latviešu un 
3 ar krievu mācību valodu. 



Pirmsskolas grupas piedāvā: 
  

 Profesionālās atbalsta komandas darbu vispusīgai bērnu 
attīstībai ar dažādiem traucējumiem un individuālo darbu 
bērniem (psihologi, logopēdi, sociālais darbinieks, 
fizioterapeits, sporta un mūzikas skolotāji, pirmsskolas 
skolotāji ar speciālo izglītību); 

 Bērniem ar kustības traucējumiem tiek nodrošināts 
asistents; 

 Plašas un attīstošas telpas ar materiālo vidi (jaunās 
tehnoloģijas grupās). Iestādē ir sāls istaba, sporta un 
mūzikas kabineti ar plašu atbilstošu materiālo bāzi, sajūtu 
telpa, kurā ir bumbiņu baseins, relaksējošās gaismas 
lampas, galdi ar kinētiskām smiltīm, aroma lampa, iestādē 
ir plašas grupas ar daudz un dažādām attīstošām spēlēm, 
gaismas galdiem, rotaļlietām. 

 



Bērniem ir iespēja apgūt 12 speciālās izglītības 
programmas:   

 
 

 Speciālā pirmskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (programmas kods 
01015411). 

 Speciālā pirmskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām 
(programmas kods 01015421). 

 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 
(programmas kods 01015611). 

 Speciālā pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 
traucējumiem (programmas kods 01015621). 

 Speciālā pirmsskolas izglītības programma ar fiziskās attīstības traucējumiem (programmas kods 
01015311). 

 Speciālā pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma ar fiziskās attīstības traucējumiem 
(programmas kods 01015321). 

 Speciālā pirmsskolas izglītības programma ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511). 

 Speciālā pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma ar valodas traucējumiem (programmas kods 
01015521). 

 Speciālā pirmsskolas izglītības programma ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 
01015811). 

 Speciālā pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma ar garīgās attīstības traucējumiem 
(programmas kods 01015821). 

 Speciālā pirmsskolas izglītības programma ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 
smagiem garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015911). 

 Speciālā pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 
vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015921). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iestādē ir izveidota 
atbalsta komanda 

Atbalsta komandas mērķis ir nodrošināt 
sistemātisku pedagoģiski - psiholoģisku, 
fiziskas veselības stiprināšanas atbalstu 
izglītojamiem, sniegt atbalstu izglītojamo 
vecākiem, skolotājiem, sekmēt izglītojamo 
iekļaušanu izglītības procesā, palīdzēt veidot 
iestādē iekļaujošo vidi. 

Atbalsta komandā ir izglītības metodiķis, 
izglītības psihologi, speciālais pedagogs, 
logopēdi, medicīnas māsa, fizioterapeits, 
sporta skolotāja. 

 



DARBA VIRZIENI PIE VESELĪBAS 
VEICINĀŠANAS 

 Sabalansēts uzturs. 

 Aktīvas fiziskās vides radīšana izglītības iestādes 
grupās un laukumos. 

 Regulāru pastaigu nodrošināšana. 

 Veselību veicinošu pasākumu organizēšana (sporta 
skolotāja, elpošanas vingrojumi). 

 Sāls istabas apmeklējumi (ne mazāk par 2 reizēm 
gadā). 

 Fizioterapeita darbs. 

 



Bērnu atveseļošana 



Ne dienu bez sporta 



Logopēda darbs notiek ik katru 
dienu 



 Sporta nodarbību vadīšanai ir plaša 
materiālā bāze 



Visās grupās ir labi iekārtota materiālā vide 
bērnu izglītošanai, attīstībai un 

audzināšanai.  



Materiālā bāze tiek pastāvīgi pilnveidota bērnu 
psiholoģiskai un fiziskai veselībai 



Pedagogi izgatavo didaktiskās spēles 



Materiālā bāze tiek paplašināta  



Materiālās bāzes paplašināšana 



Iestādē daudz darba tiek ieguldīts bērnu svētku, 
jautro  brīžu organizācijā  



Bērnu svētki, jautrie brīži 



Teātru dienas notiek katru gadu 
marta mēnesī 



Bērniem tiek organizētas ekskursijas, 
projektu nedēļas 



Bērni sekmīgi piedalās dažādos konkursos 



Iestādē tradicionāli notiek dažādi jautrie 
brīži  - Zinību diena, Mārtiņi, Meteņi, 

Valentīndienas ballītes, u.c. 



Šeit ir interesanti pasākumi bērniem 
un bērnu vecākiem 



Šeit top interesanti bērnu darbi 



Lielāko daļu no tā, 
kas man patiešām jāzina par to, kā man jādzīvo, 

kas man jādara un kādam man jābūt, es iemācījos bērnudārzā. 
Gudrība nemājoja vidusskolas zināšanu kalna virsotnē, 

bet gan bērnudārza smilšu kastē” 
 ( Roberts Falgems) 

 

  Pirmsskolas grupās ir draudzīgs un saliedēts 
kolektīvs, kurš rūpējas par bērniem, grupu 
materiālo nodrošinājumu, rotaļu bāzi, organizē 
pasākumus bērniem un bērnu vecākiem, 
pastāvīgi piedalās metodiskās apvienībās ar 
metodiskām izstrādēm, rada emocionālu un 
estētisko  komfortu bērnu attīstībai. Šeit prot 
gan mācīt, gan adīt, gan šūt, gan dziedāt, gan 
spēlēt teātri, gan jautri un interesanti pavadīt 
laiku. 
 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 
Materiālu sagatavoja: izglītības metodiķe Ilona Pabērza 

Rēzekne, 2020.  


