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Gadu skrējiens nav apturams, 

Visu klās laika sniegs, 
Paliks caur mūsu dvēselēm 

Bērniem dotais prieks! 

 



“Zvaniņš” ir speciāla pirmsskolas 
izglītības iestāde bērniem ar 
somatiskajām saslimšanām.  
  

Iestādi apmeklē 115 bērni. 
 Iestādē ir 6 grupas - 3 
grupas ar latviešu mācību valodu 
un 3 grupas ar krievu mācību 
valodu. Finansiālo darbību 
nodrošina Valsts mērķdotācija 
speciālai pirmskolas izglītībai. 
 Pirmsskolas izglītības 
iestāde ir vienīgā diennakts 
pirmsskolas izglītības iestāde 
Rēzeknē.  



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

audzināšanai.  



Galvenais iestādes uzdevums ir 
sagatavot pamatizglītības apguvei, 
attīstot bērnu fizisko aktivitāti, 
nostiprinot veselību ar aktīvas 
darbības, norūdīšanās, elpošanas 

vingrojumu un ārstnieciskās 
vingrošanas līdzdalību.   

Bērniem ir iespēja apgūt 2 speciālās 
izglītības programmas:   
 “Speciālo pirmskolas izglītības 
programmu izglītojamajiem ar somatiskām 
saslimšanām”; 

 “Speciālo pirmskolas izglītības 
mazākumtautību programmu izglītojamajiem 
ar somatiskām saslimšanām”. 

 



Ar ko mēs atšķiramies no citām pirmsskolas 
izglītības iestādēm 

Iestādē strādā 
ārsts – 

rehabilitologs 
(masāža, 

ārstnieciskā 
vingrošana) 

Medicīnas māsas 
bērnu 

atveseļošanas 
darbs (Bioptron, 
fitoterapija, un 

tml.) 

Pedagoģiski – 
medicīniskais darbs 
bērnu atveseļošanā 

un norūdīšanā 

Elpošanas 
vingrojumu 

izmantošana ikvienā 
sporta nodarbībā un 
dienas rituma gaitā 

Ar komplekso 
ārstnieciski 

profilaktisko darbu  



2012. gadā iestādei „Zvaniņš” apritēja 40 pastāvēšanas un 
darba gadi. Iestāde var lepoties ar veiksmīgas komandas 
sadarbības modeli. 
 Iestādē strādā vadītāja, izglītības metodiķe, 12 pirmsskolas 
izglītības skolotājas, izglītības psihologs, sporta un mūzikas 
pirmsskolas skolotājas, ārste fizioterapeite un 17 tehniskie 
darbinieki. 



Iestādē ir izveidojies: 
• Jauno pedagogu adaptācijas 
vadība, viņu profesionalitātes 
pilnveides koordinēšana; 
• Pedagogu atbalsts  mācību centru 
izveidē un radošajā darbā, 
apbalvojumi; 
• Skolotāju darba pieredzes 
apkopojuma stimulēšana– projektā 
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos” 3. aktivitātē 
2010./2012.m.gados atbalstu saņēma uz 
3.kvalitātes pakāpi- 5 pedagogi, 2013. 
gadā -1 pedagogs. 
• Skolotāju piedalīšanās Rēzeknes 
pilsētas radošos metodisko darbu 
konkursos. 

 



Mēs varam būt lepni: 
 Ar pozitīvu iestādes sadarbību ar bērnu 
vecākiem, brīvprātīgu vecāku komitejas 
atbalstu iestādes materiālās bāzes 
papildināšanā, kopējo atpūtas vakaru 
organizēšanā.  

 Ar iestādes pedagogu Allas Lopatinas un 
Ilonas Pabērzas  grāmatas „Matemātisko 
priekšstatu veidošana , didaktiskas 
spēles” (metodiskais līdzeklis 
skolotājiem un bērnu vecākiem), apgādā 
Pētergailis  izdošanu. 

 Veiksmīgas komandas darbu  2009. gadā 
piedaloties starptautiskajā nedēļā 
„Izglītība visiem”, kur par dalību un 
ieguldīto darbu ir saņemtas  vairākas LR 
IZM pateicības. 

 Kolēģu un viesu uzņemšanu no Latvijas un 
Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādēm.  

 



Iestādē ir savdabīga telpu 
noformējuma tradīcija. 



2012.gadā tika īstenots iestādes projekts par saimniecisko telpu 
pārbūvi.  

Pirmsskolas izglītības iestādes telpas papildinājās ar  sporta 
zāli , ar jaunu un modernu siltumtīklu,  ar ērtām 

remontstrādnieka , sētnieka un pagrabtelpām. 



Mums ir jauna sporta 
zāle 



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) 

 

 Es, ka šīs iestādes vadītāja strādāju 
no 1990. gada un varu secināt: 
 “Zvaniņa” draudzīgs un saliedēts 
kolektīvs audzina gudrus, attīstītus, 
stiprus, veiklus bērnus, rūpējas par 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. 
 



Radošs un aktīvs iestādes kolektīvs 



PALDIES PAR 
UZMANĪBU! 

Rēzekne, 2013.  


