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1. Pamatinformācija par Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis” 

1.1. Iestādes juridiskais statuss 

 Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis“ līdz 2009.gada 10.augustam bija  
Naujenes pagasta padomes  dibināta un pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde. 
2009.gada 31.jūlijā Daugavpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.124 par 
iestādes pārņemšanu ar 2009.gada 10.augustu. 

 Iestāde īsteno licencētas pirmsskolas izglītības  un interešu izglītības programmas 
bērniem pirmsskolas vecumā.  
 Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis“ darbības tiesiskais pamats ir 
Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ar iestādes darbību saistītie likumi un 
normatīvie akti, kā arī Iestādes nolikums.    
 Naujenes pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķītis” ir izstrādāts attīstības plāns 2008.-
2015.gadam, kas ir apstiprināts ar Naujenes pagasta padomes 2008.gada 26.marta lēmumu 
Nr.145. saskaņā ar kuru arī tika plānots iestādes darbs 2009.gadā.  

      Pārraudzību par Iestādi īsteno Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektors: 
• Institucionālo pārraudzību – ar Naujenes pagasta pārvaldes starpniecību; 
• Funkcionālo pārraudzību – ar Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes 

starpniecību. 
 
 

1.2.Iestādes izveidošana, struktūra 
 
 Bērni sāka apmeklēt Naujenes bērnudārzu – silīti 1962. gada februārī. Jaunajā ēkā 
pēc adreses: Krauja, Alejas iela 2, iestāde pārbrauca 1990.gada 25.decembrī. Ar 1991.gada 
1.janvāri uz vienošanās pamata starp Daugavpils MPMK – 9 un Vecpils pagasta padomi, 
iestāde tika nodota Vecpils pagasta padomes pakļautībā, mainot nosaukumu uz Naujenes 
bērnudārzu. Turpmākajā laikā periodā nosaukumi mainījās šādi: 

• Naujenes pagasta Kraujas sākumskola - bērnudārzs - 1993.gada 1.jūlijs; 
• Naujenes bērnudārzs – 1999.gada 1.septembris; 
• Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde – 2000.gada 1.marts; 
• Ar 2005.gada 1.janvāri Naujenes pirmsskolas izglītības iestādei tika piešķirts 
nosaukums: Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”. 
 

Bērnu skaits grupās sastadīja 160 (skat. Pielikumu 1). Ar 2009.gada 1.septembrī bija 
nokomplektētas 9 grupas (skat. Pielikumu 6):   
Tai skaitā: 3 grupas  īstenoja pirmsskolas izglītības programmu  latviešu mācību valodā; 
vecākā un sagatavošanas grupas strādāja apvienotajā režīmā, izmantojot kopējo 
guļamistabu: 

BILINGVĀLĀS GRUPAS: 

1. I.jaunākā grupa „Cālīši” (15 audzēkņi vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem) 
Skolotājas: Natālija Ivanova, Anna Jegorova 
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2. II.jaunākā grupa „Rūķīši” (23 audzēkņi vecumā no 2,5 līdz 3 gadiem) 
Skolotājas: Lilija Batura, Tatjana Oļesova   

 
3. vidējā grupa „ Bitītes” (25 audzēkņi vecumā no 4 līdz 5 gadiem) 
Skolotājas: Elvīra Švilpa, Tatjana Oļesova, Vita Naklonova 

 
4. vecākā grupa „Zivtiņas” (27 piecgadīgi audzēkņi) 
Skolotāja: Ņina Lipina, Oksana Tjušina  

 
      5. sagatavošanas grupa „ Mārītes” (17 sešgadīgi audzēkņi) 

Skolotājas: Žanna Ostapko, Jūlija Ņikitina 

LATVIEŠU GRUPAS  

6. jauktā vecuma latviešu grupa „Skudriņas” (26 audzēkņi vecumā no 3 līdz 5 gadiem ) 
Skolotājas: Larisa Vansoviča, Alla Bondare 
 
7. latviešu vecākā grupa „Margrietiņas” (15 piecgadīgi bērni) 
Skolotāja: Inna Žemčugova 

 
8. latviešu sagatavošanas grupa „ Pienenītes” (15 sešgadīgi bērni)  
Skolotāja: Jeļena Cirša 

 
Iestādes darbu organizēja iestādes vadītāja Anna Vaidere (augstākā pedagoģiskā 

izglītība, pedagoģijas maģistre, kopējais darba stāžs 23 gadi, pirmsskolā - 9. Metodisko 
darbu vadīja metodiķe V.Naklonova (augstākā pedagoģiskā izglītība, pedagoģiskais stāžs 
pirmsskolā -19 gadi). 

Pedagoģisko procesu nodrošināja 18 pedagogi un 20 pārējie darbinieki.  
Par saimniecisko darbu iestādē, ugunsdrošību un darba drošību atbildēja 

saimniecības vadītāja - Jeļena Samijlovska.  
Vispārizglītojošās piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupās tika integrēti bērni ar 

valodas attīstības problēmām, kuri apguva speciālo programmu. Ar šiem bērniem papildus 
individuāli strādāja 2 logopēdi – M.Suseja, J.Ševčenko, grupu skolotāji, latviešu valodas, 
sporta un mūzikas skolotāji. 

Par bērnu veselību, sadarbību ar ģimenes ārstu privātpraksēm, pareizu uzturu, 
sanitāro normu ievērošanu iestādē, rūpējās iestādes medmāsa Anita Volžonoka. 
 

1.3. Iestādes darbības mērķis 

 Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes mērķis - organizēt un īstenot profesionāli 
nodrošinātu, kvalitatīvu pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanu pamatizglītības 
uzsākšanai. 

1.4. Iestādes galvenie uzdevumi 

1. Nodrošināt atbilstošu vidi licencētās izglītības programmās noteikto mērķu un 
uzdevumu īstenošanai. 

2. Radīt apstākļus audzēkņu individualitātes veidošanai un veselības nostiprināšanai.  
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3. Veicināt izglītojamo garīgo, fizisko un sociālo attīstību. 
4. Nodrošināt bērnu psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai.  
5. Racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus.  
6. Radīt apstākļus nacionālās pašapziņas attīstībai, veidot pamatus mācīties prasmei, 

attīstīt audzēkņa radošās un fiziskās spējas, pašapkalpošanās iemaņas, nodrošināt 
audzēkņu spēju izpaušanu aktīvā darbībā. 

7. Veicināt latviešu un citu tautu tradīciju iedzīvināšanu Iestādē un kopīgu svētku 
svinēšanu.  

8. Sadarboties ar audzēkņu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā 
– vecākiem) vai aizbildņiem. 

9. Sadarboties ar Dibinātāja un citu pašvaldību institūcijām un nevalstiskām 
organizācijām. 

10. Savā darbā ievērot humānisma, individuālās pieejas principus. 
 

1.5. Izmaiņas iestādes darbā 2009.gadā 
 
1.  Sadarbībā ar Daugavpils novada izglītības pārvaldi ir notikusi iestādes pārņemšana 

Daugavpils novada pārziņā, izstrādāts un apstiprināts jauns iestādes nolikums, 
izstrādāti un apstiprināti jauni Daugavpils novada pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņu uzņemšanas saistošie noteikumi, nodrošināta iestādes uzturēšana un 
finansēšana tādā apjomā, lai iestāde varētu efektīvi strādāt. Nodrošināta audzēkņu 
bezmaksas pārvadāšana uz iestādi un atpakaļ.  

2. ESF projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” 
3.aktivitātē iesaistījās 6 pedagogi, kas ļauj noteikt viņu profesionālo līmeni atbilstoši 5 
profesionālās kvalitātes līmeņiem, kā arī iestādē sakārtot pedagogu pašvērtējumu 
sistēmu atbilstoši republikas vienotai sistēmai. 

3. Saņemts finansiāls atbalsts projekta „Iestādes energoefektivitātes paaugstināšana”, 
kuru izsludināja Vides ministrija. 

4. Metodiskajam kabinetam ir iegādāts personālais dators, projektors un ekrāns, kas ļauj 
nodarbību un pasākumu laikā izmantot mūsdienu tehnoloģijas. 

5. Ar pašu spēkiem ir uzsākts darbs pie elektronisko prezentāciju izveides par 
gadalaikiem, burtiem un atsevišķām tēmām, īpašu uzmanību veltot, prezentācijām 
latviešu valodā. 

6. Ir papildināta katras grupas metodiskā bāze ar rotaļlietām un skolotāju pašizgatavotiem 
līdzekļiem valodas attīstīšanai un lasītmācīšanai, iegādāts jauns inventārs sporta 
nodarbībām. 

7. Uzņemtas vācu un baltkrievu delegācijas, tikšanās reizēs viesi tika iepazīstināti ar 
iestādes darbu ar bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, kuri tiek apmācīti pēc 
speciālām programmām un integrēti vispārizglītojošās grupās. 

 
 

2. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” darbības rezultāti 
 

2.1. 2009.gada prioritātes: 
 
1. Pedagoģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana: 

• Pedagogu darbs pie metodiskās tēmas: „Latviešu valodas izmantošana vizuālā cikla 
nodarbību laikā programmā ar krievu valodas apmācību”; 
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• Metodiskā kabineta papildināšana ar mūsdienīgu metodisko literatūru, prezentāciju 
iekārtām un materiāliem par tēmām (dzīvā daba, profesijas, kā labāk uzvesties, mana 
drošība u.c.); 

• Sešgadīgu un piecgadīgu audzēkņu sagatavošana pamatskolas programmas apguvei; 
• Speciālās programmas bērniem ar valodas attīstības traucējumiem īstenošana; 
• Mīlestības audzināšana pret dzimto pagastu (jaunu metodisko līdzekļu izstrāde, 

izmantot materiālus saistītus ar Naujenes pagasta vēsturi, dabu un tradīcijām). 
2. Materiāli tehniskās bāzes pilnveide: 

• Līdzekļu piesaiste no dažādiem fondiem iestādes rekonstrukcijai un siltināšanai;  
• Darba efektivitātes paaugstināšana, iegādājoties datorus saimniecības vadītājai un 

metodiķei. 
3. Drošas vides uzturēšana darbiniekiem un bērniem: 

• Gājēju celiņu daļējs remonts; 
• Daļējs flīžu remonts grupu telpās; 
• Ēdināšanas bloka kosmētiskais remonts. 

4.Energoresursu ekonomijas pasākumi: 
• Pakāpeniska novecojušu gaismas ķermeņu nomaiņa pret ekonomiskiem; 
• Energoresursu ekonomijas pasākumu plāna, limitu izstrāde un ievērošana. 
 
Gandrīz visas izvirzītās prioritātes atskaites periodā ir veiksmīgi īstenotas, izņemot 

saimniecības vadītājas darba vietas aprīkošanu ar datortehniku, līdzekļu trūkuma dēļ. 
 

2.2. Ieņēmumu un izdevumu tāmes izpilde 
 
Kopējā 2009.gada budžeta ieņēmumu summa sastādīja -262496,32 Ls, kas ir par Ls 11831 
mazāk nekā 2008.gadā  (2008.gadā – 274327 Ls), tai skaitā:  
 
• Pašvaldības budžeta finansējums – 202348,32  Ls 
• Valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam – 33640,00 Ls 
• Vecāku maksa par bērnu ēdināšanu – 26508,00 Ls 
 
                            

Valsts mērķdotācija 
pedagogu 

atalgojumam (12,8%)

Vecāku maksa par 
ēdināšanu (10,1%)

Pašvaldības budžeta 
finansējums (77,1%)
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Pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojums 

 

komandējumi 
0,03%

valsts un 
pašvaldību 

aprūpē esošo 
personu 

uzturēšana 
0,1%

pamatlīdzekļi 
064%

biroja preces 
un inventārs 

0,57%

kurināmais 
1,85%

pakalpojumi 
5,20%

darba samaksa 
70,86% 

Siltināšanas 
projekta 
tehniskā 

dokumentācija 
6,38%

kārtēja remonta 
un  iestādes 
uzturēšanas 

materiāli 1,1%

mācību līdzekļi 
un grāmatas 

0,9%

darba samaksa 70,86%
komandējumi 0,03%
pakalpojumi 5,20%
biroja preces un inventārs 0,57%
kurināmais 1,85%
kārtēja remonta un  iestādes uzturēšanas materiāli 1,1%
mācību līdzekļi un grāmatas 0,9%
valsts un pašvaldību aprūpē esošo personu uzturēšana 0,1%
pamatlīdzekļi 064%
Siltināšanas projekta tehniskā dokumentācija 6,38%

                                                                                                                                        
                                         

   
Darba samaksa. Kā ir redzams diagrammā, 2009.gadā vislielāko īpatsvaru kopējā 

budžetā sastādīja darba alga un VSAOI – 70,86%, 2008.gadā darbinieku darba samaksa 
sastādīja – 59,9 %. Sakarā ar krīzi valstī ar 2009. gada 1.septembri strauji samazinājās 
pedagogu atalgojums, mūsu iestādes pedagogu algas samazinājās vidēji par 51%. Vidējā 
darba alga 2009.gadā uz 1.septembri pedagogiem sastādīja  – 220 Ls, uz 1.novembri pēc 
valsts dotācijas piešķiršanas pedagogiem - 246 Ls, pārējiem darbiniekiem - 212 Ls. No 
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kopējā atalgojuma fonda  darbinieku materiālai stimulēšanai gada laikā piešķirts tikai viens 
pabalsts sekretārei Dacei Bogomolai, sakarā ar bērna piedzimšanu Ls 432 apmērā. 
 Pakalpojumi. Iestādes uzturēšanas pakalpojumi sastādīja Ls 11703, jeb 5,2 % no 
kopējā iestādes finansējuma.  

Iestādē tika izstrādāti limiti energoresursu izlietošanai un veikti pasākumi stingrai to 
ievērošanai. 

Telefona un interneta pakalpojumi. Sastādot 2009.gada budžetu, izdevumu 
samazinājums par telefona pakalpojumiem, salīdzinot ar iepriekšējiem diviem gadiem tika 
plānots ar 10% samazinājumu. Pateicoties tam, ka tika pārtraukts līgums par interneta 
pakalpojumu piegādi ar TELECENTRu un noslēgts līgums ar LATTELEKOMu, izdevās ne 
tikai ievērot limitus, bet arī ieekonomēt 3,7 % no plānotiem līdzekļiem.   

 
Telefona pakalpojumu limitu izlietošana (Ls) par 2007.-2009.gadiem 
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Izdevumi par elektroenerģiju. Sastādot 2009.gada limitus, tika ņemts vērā 

elektropatērētāju skaita palielinājums, tāpēc limiti tika atstāti 2008.gada robežās. 
Neskatoties uz to, elektroenerģijas patēriņa ekonomija, salīdzinot ar plānotiem limitiem 
sastādīja 6 %. Tas notika pateicoties tam, ka iegādātas ekonomiskās klases virtuves iekārtas, 
nomainīti novecojuši gaismas ķermeņi uz jauniem ar ekonomiskām spuldzēm, nodrošināts 
ielas apgaismojuma lietderīgs izmantojums.  

 
Elektroenerģijas limitu izlietošana (kwh) par 2006.-2008.gadiem 
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Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju. 
Cenu pieauguma dēļ uz ūdeni un kanalizāciju, 2009.gada izdevumi pārsniedza  

2008.gada izdevumus par 33%. Iestādē gada laikā notika vairāki pasākumi ekonomiskai 
ūdens resursu izmantošanai, kā rezultātā ekonomija no gada plānotiem izdevumiem sastāda 
11,3%.  
 

Ūdens un kanalizācijas limitu izlietošana  (Ls) par 2007.-2009.gadiem 
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Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu ēdināšanai, mīkstā inventāra un 

trauku iegādei paredzēto līdzekļu īpatsvars sastādīja 10,1 % no kopēja budžeta. Viens no 
iestādes pamatuzdevumiem ir nodrošināt audzēkņus ar veselīgu, sabalansētu un vitamīniem 
bagātu uzturu. Vecāku maksa par produktu iegādi sastādīja Ls 24698,20, jāņem vērā, ka 
vecāki maksā tikai par produktu iegādi, visu pārējo dotē pašvaldība: 2 pavāru, virtuves 
strādnieka, medmāsas, saimniecības vadītājas darba samaksu, ēdnīcas telpu un iekārtu 
uzturēšanu (elektroenerģijas un ūdens, trauku un mazgājamo līdzekļu apmaksu).  

Remontdarbu izmaksas 2009.gadā sastādīja tikai 617 Ls. Veikti nelieli katlu mājas 
profilaktiski remontdarbi, telpu daļēji kosmētiskie remonti (nokrāsoti logi, durvis, grīdas 
grupu ēdiena sadales telpās), ēdināšanas bloka kosmētiskais remonts, gaismas ķermeņu 
nomaiņa logopēda kabinetā.  

Malkas iegādei 2009.gadā iztērēti Ls 3734, kas sastāda 1,9 % no kopējā budžeta, bet 
2008.gadā tie bija - Ls 3245. Izdevumi kurināmā iegādei pieaug ar katru gadu, neskatoties 
uz to, ka 2009.gadā, kā ir redzams no diagrammas, iepirktās malkas daudzums bija mazāks 
(pateicoties 2008.gada siltai ziemai palika malkas atlikums), taču cenu strauja kāpuma dēļ 
šie izdevumi katru gadu pieaug. Izdevumu samazināšanai nepieciešams steidzīgi veikt ēkas 
siltināšanas pasākumus, logu un jumta nomaiņu, sienu siltināšanu. Jāņem vērā arī tas, ka 
apkures sezonas laikā, kas gaisa temperatūra ārā ir zemāka par mīnus 10 grādiem, 
temperatūra grupās un aktu zālē var pazemināties līdz 16 grādiem, kas neatbilst sanitāro 
normu prasībām.  
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Kurināmā izlietošana (m³) par 2007.-2009.gadiem 
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Mācību līdzekļu un literatūras iegāde ir viens no prioritāriem uzdevumiem, veidojot  

radošu un attīstošu vidi iestādē. 2009.gadā ir papildināta grupu bāze tā, lai katram bērnam 
būtu iespēja darboties gan vienatnē, gan kopā ar vienaudžiem. Lai ieaudzinātu bērnā prasmi 
koncentrēties patstāvīgai rotaļai, nepieciešamas daudzveidīgas, vecumam atbilstošas 
rotaļlietas un metodiskā literatūra. Šim mērķim tika izlietoti 1821 Ls un tie sastādīja 0,9% 
no kopējā budžeta (2008.gadā - 0,74 % no kopējā budžeta, 2007.gadā –  0,19%). Pastaigu 
laukumi arī papildināti ar aktivitāšu nodrošināšanai paredzētām koka iekārtām – džipu un ar 
vecāku palīdzību sarūpētām iekārtām un noformējumu: krēsliņi, galdi, ziedu paliktņi, 
kokgriezumi (koka baravikas un t.t.t). 

Katru gadu Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē notiek nemateriālo ieguldījumu, 
pamatlīdzekļu, mazvērtīgā un mīksta inventāra, dokumentācijas inventarizācija. 2009. gadā 
inventarizācijas komisija atzina, ka trūkumi konstatēti nav. 

2009.gadā pedagogu darba modernizācijai tika iegādāti portatīvais dators, projektors 
un ekrāns. Tagad savās nodarbībās pedagogi sāka izmantot gan apmācošās filmas, gan 
prezentācijas krievu un latviešu valodās. 
 Izmaksas par 1 audzēkni 2009.gadā sastādīja – Ls 1099, 2008.gadā sastādīja – Ls 
1440, 2007.gadā tās sastādīja - Ls 880, 2006.gadā – Ls 642.  Pēdējā gada laikā izmaksas 
samazinājās par Ls 198. Tas ir saistīts ar to, ka 2008.gada izmaksas pieauga ēkas 
renovācijas tehniskā projekta izmaksu dēļ. 
 Grozījumi iestādes izdevumu – ieņēmumu tāmē veikti sakarā ar nepieciešamību 
samazināt izdevumus par 10% un papildfinansējuma piešķiršanu pedagoģiskā personāla 
darba algai un VSAOI  septembrim – decembrim no valsts mērķdotācijas Ls 9798 apmērā.
 Secinājumi: 
 2009.gada budžets salīdzinājumā ar 2008.gada budžetu samazinājās par 6,5 % un 

sastādīja Ls 202348,00, kas saistīts ar ekonomisko krīzi valstī. 
 Pamatojoties uz budžeta rādītāju analīzi, var secināt, ka līdzekļu izlietojuma prioritātes 

bija darbinieku atalgojums, mācību un audzināšanas procesa kvalitātes paaugstināšana, 
iestādes materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un nostiprināšana.  

 Pateicoties mērķtiecīgai un plānotai darbībai virzītai uz energoresursu ekonomiju 
saskaņā ar izstrādātiem limitiem, telefona un interneta pakalpojumu izdevumus izdevās 
samazināt par 3,7 %, izdevumus par elektroenerģiju – par 6 %, izdevumus par ūdeni un 
kanalizāciju – par 11,3 %. 

 Izmaksas uz vienu audzēkni 2009.gadā sastādīja – Ls 1099, 2008.gadā tie sastādīja 1440 
Ls kas par 341 Ls mazāk nekā iepriekšējā gadā, kas saistīts ar iestādes renovācijas 
tehniskā projekta izmaksām 2008.gadā, mērķdotācijas piešķiršanu pedagogu 
atalgojumam 2009.gadā, budžeta samazinājumu sakarā ar ekonomisko krīzi. 
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 2010.gada budžeta prioritātes: drošas vides bērniem un darbiniekiem 
nodrošināšana, pirmsskolas programmu kvalitatīva īstenošana, darbinieku atalgojums, ēkas 
energoefiktivitātes paaugstināšanas projekta īstenošana. 

 

2.3. Informācija par funkciju izpildi 

Iestāde īsteno 4 IZM licencētas programmas:  
 pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111, LR IZM licences Nr. 4496 derīguma 

termiņš 2011.31.07); 
 pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (kods  01011121, LR IZM licences  

Nr. 6276 derīguma termiņš 2016.31.07.);  
 Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības 

traucējumiem ( kods 01015511, LR IZM licences Nr.8117 derīguma termiņš 
31.07.2018.); 

 Speciālo pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar valodas 
attīstības traucējumiem ( kods 01015521, LR IZM licences Nr.8117 derīguma termiņš 
31.07.2018.); 

 Vispārizglītojošās grupās tiek integrēti bērni ar valodas attīstības problēmām, kuri 
apgūst speciālo programmu. Ar šiem bērniem papildus individuāli strādā gan  logopēds, gan 
grupu skolotāji, gan mūzikas skolotāji.  

Iestāde īsteno 2 interešu izglītības programmas: angļu valodas pulciņš bērniem 
vecumā no 3 līdz 5 gadiem (skolotāja Jeļena Cirša), ritmikas pulciņš bērniem vecumā no 3 
līdz 5 gadiem (skolotāja Tamāra Šušunova) – skolotāju atalgojumu nodrošina vecāki.  
 

2.4. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana  
pamatskolas programmas apguvei 

 
 Kopš 2002.gada ar Naujenes pagasta padomes lēmumu Naujenes pagasta teritorijā  
piecgadīgu un sešgadīgu bērnu sagatavošana pamatskolas programmas apguvei notiek tikai 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē un par obligātās pirmsskolas izglītības vecuma 
bērnu uzskaiti ir atbildīga iestādes vadītāja A.Vaidere. 
 2009.gadā obligāto sagatavošanu apmeklēja 61 audzēknis (Pielikums 11), tai skaita 
pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu apmeklēja 32 audzēkņi, pirmsskolas 
izglītības programmu – 29, tai skaitā speciālo pirmsskolas izglītības mazākumtautību 
programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem - 10, speciālo pirmsskolas 
izglītības programmu izglītojamiem ar 
valodas attīstības traucējumiem - 6. 
Šo audzēkņu izglītībā bija iesaistīti 6 
grupu skolotāji, 2 mūzikas skolotāji, 2 
logopēdi, ritmikas un angļu valodas 
pulciņu skolotāji, kā arī latviešu 
valodas un sporta skolotājs. 
 Attīstošais un audzinošais 
darbs tika organizēts rotaļnodarbību 
un ārpus nodarbību laikā. Bērni 
iepazina apkārtējo pasauli un ieguva 
pieredzi saskarsmē ar vienaudžiem, 
pieaugušajiem; iepazinās ar dabas  
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parādībām un to norises kārtību. Grupas attīstošajā vidē bērni kļuva par pētniekiem, 
māksliniekiem un pilnvērtīgiem sabiedrības pilsoņiem ar atbildības sajūtu.                            
 Audzēkņu motivācijas iet skolā  paaugstināšanai tika veikti vairāki pasākumi: 
tikšanās ar skolu pārstāvjiem iestādes pasākumu laikā, skolotāju diskusijas par bērnu 
sagatavošanu skolai. Skolai sagatavoti 26 absolventi, no kuriem uz pagasta skolām aizgāja 
16 (Pielikums 3). Neatkarīgi no skolas izvēles, absolventu vecāki ļoti pozitīvi izsakās par 
sagatavošanas skolai labo kvalitāti un atzīst tās nepieciešamību.   
   

2.5. Metodiskais darbs 
 Primārais pirmsskolas izglītības iestādes metodiskajā darbā ir reāla atbalsta sniegšana 

pedagogiem darbā ar audzēkņiem un vecākiem.  
Šo darbu  vadīja iestādes metodiķe V.Naklonova. Metodiskais darbs paredz: individuālās 

un kopīgās konsultācijas, pieredzes apmaiņu, atklāto nodarbību apmeklējumu, pedagoģiskās 
padomes sēdes, nodarbību un citu darba dienas momentu  hospitāciju, metodiskā kabineta 
papildināšanu ar metodiskiem līdzekļiem un literatūru.  
 Aizvadītajā gadā notika 3 pedagoģiskās padomes sēdes, gatavojoties tam tika 
izanalizēti un sniegti priekšlikumi par darba uzlabošanu sekojošos pedagoģiskā procesa 
jautājumos 2009.gadā: 
 Runas attīstīšana un lasītprasmes apguve bērniem ar valodas attīstības traucējumiem; 
 Savstarpēji apmeklēto atklāto nodarbību analīze un to ietekme uz skolotāju 

kvalifikācijas celšanu; 
 Sešgadīgu bērnu gatavība skolai; 
 Audzēkņu sasniegumu un izaugsmes analīze; 
 Apstākļu radīšana audzēkņu individualitātes veidošanai un veselības nostiprināšanai; 
 Pastaigu organizēšana. 
 Lai metodiķis varētu sniegt praktiskas un teorētiskas zināšanas pirmsskolas 
pedagogiem, veikt mūsdienu prasībām atbilstošus pedagoģiskos vērojumus, konsultēt 
pedagoģisko kolektīvu un bērnu vecākus audzināšanas un izglītošanas jautājumos, bija 
iegādāta literatūra par 246 Ls, summa gandrīz divreiz pārsniedz iepriekšējā gada summu: 
 Mācību literatūra skolotājiem ( psiholoģija, pedagoģija ), 
 Izziņas literatūra bērniem ( enciklopēdijas), 
 Daiļliteratūra bērniem ( grāmatas lasīšanai ). 

Kā atzīst paši skolotāji veiksmīgākais metodiskā kabineta papildinājums ir: 
nodarbību konspektu paraugi, leļļu teātris, kā arī sporta inventārs un bērnu literatūra. 

Atskaites periodā tika izrakstīti arī žurnāli par 119 Ls: „Pirmsskolas izglītība”, 
„Веселая нотка”, „Дошкольная педагогика”, „Дошкольное воспитание”, „Ребенок в 
детском саду”. 

Par Ls1575 iegādātas rotaļlietas, darbam grupās un pastaigu laukumos, kā arī sporta 
nodarbību organizēšanai. 

Par pozitīvu pieredzes apmaiņas metodi kļuva savstarpējā nodarbību apmeklēšana. 
2009.gadā metodiskā tēmas ietvaros, skolotāji demonstrēja darbu ar bērniem, kuriem ir 
valodas attīstības nepietiekamība.  

Metodiķa un skolotāju darbā plaši tiek pielietoti arī interneta resursi – izdales 
materiāli audzēkņiem, jaunākā literatūra, jaunāki mūzikas skaņdarbi, metodiskais kabinets 
papildināts ar metodiskiem līdzekļiem dažādos priekšmetos par nedēļu tēmām, tai skaitā 
attēli, nodarbību konspekti, rokdarbu izpildes instrukcijas un paraugi, video materiāli: tēmu 
prezentāciju materiāli, multfilmas par nedēļu tēmām, drošību, draudzību, metodiķes 
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V.Naklonovas, ar skolotājas I.Žemčugovas atbalstu, pašizveidotās filmas latviešu alfabēta 
apgūšanai un nostiprināšanai, skaņu filmas darbam ar logopēdiskiem bērniem. 
Jau vairākus gadus pēc kārtas mūsu iestādē notiek 
projektu nedēļas. Atskaites periodā projektu 
nedēļas tēma bija „Draudzība”, kura noslēdzās 
2009.gada 13.februārī ar katras grupas 
prezentāciju.    

 
2.6. Speciālo programmu īstenošana 

bērniem ar valodas attīstības 
traucējumiem  

 
 Pagājušajā mācību gadā individuālās logopēdijas nodarbības uz 1.septembri 
apmeklēja 42 iestādes audzēkņi, kuriem pamatā bija valodas sistēmas nepietiekama attīstība, 
tās dažādās pakāpēs ( VSNA 1.-3.pak.). 16 audzēkņiem Daugavpils novada Medicīniski 
pedagoģiskā komisija ieteica apmācības turpināt pēc speciālās programmas bērniem ar 
valodas attīstības traucējumiem. Šīs programmas svarīgākais uzdevums – attīstīt bērna 
valodu, tā izpilde nebūtu iespējama bez logopēdu darba. 2009.gadā tie bija divi: M.Suseja 
un J.Ševčenko.  

   Galvenais logopēda darba mērķis ir teorijas un prakses vienotība, izglītojamo valodas 
traucējumu precīza diagnosticēšana un to savlaicīga metodiski efektīva novēršana. Ar 
jēdzienu „valodas traucējumi”, saprotot daļēju vai pilnīgu nespēju sazināties runas vai 
rakstu valodas veidā. 

 Mūsu logopēdu darba uzdevums runas attīstīšanā bija veidot runas, saskarsmes un 
valodas apguves līmeni, uz kura var balstīties bērnu apmācīšana 1.klasē. Tajā pašā laikā 
jāatzīmē, ka valodas apguvē nav noteiktas attīstības robežas. Lai šo uzdevumu virzītu 
pozitīvi, tā realizēšanā iesaistījās viss iestādes kolektīvs un vecāki ciešā sadarbībā ar 
iestādes logopēdiem. Lielu atbalstu sniedza arī ritmikas un sporta nodarbību skolotāji ritma, 
motorikas, kustību koordinācijas attīstīšanā. 

 Lai novērstu valodas traucējumus, vispirms logopēdi veica izglītojamo pirmo valodas 
traucējumu izcelsmes un attīstības izpēti. 

 Skaņu izrunas traucējumu novēršanai nodarbībās tika pildīti sekojoši uzdevumi: 
 Artikulācijas aparāta vingrinājumi; 
 Izolētas skaņas iemācīšana, jeb izveidošana; 
 Skaņas saklausīšana vārdos: sākumā, vidū, beigās; 
 Skaņas diferencēšana vārdos; 
 Iemācītās skaņas un nepareizi izrunātās skaņas atšķiršana; 
 Iemācītās skaņas izruna zilbēs, vārdos, teikumos, tekstā; 
 Skaņas ieviešana brīvajā runā. 
 Logopēda kabinetam iegādāti sekojoši metodiskie līdzekļi par Ls 170: attēlu 
komplekti, puzles, rotaļas sīkās motorikas attīstībai, rotaļas vārdu krājuma paplašināšanai. 

 Pakāpeniski izejot šos darbības posmus individuālajās logopēda nodarbībās uz 
2009.gada 1.septembri sešgadīgiem audzēkņiem tika novērsti valodas skaņu izrunas 
traucējumi un to vietā nāca citi audzēkņi. Beidzot mācību gadu bērni tika sagatavoti skolas 
programmas apguvei. 
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2.7. Darbs ar vecākiem 
 

 2009. gads tika iezīmēts ar to, ka plaša sabiedrība tika iesaistīta diskusijā par to, vai ir 
nepieciešama 5.,6.gadīgu bērnu sagatavošana skolai, kur 6.gadīgam bērnam turpināt 
izglītību skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē. Tāpēc mēs ļoti lielu uzmanību pievērsām 
izskaidrošanas darbam par pirmsskolas izglītības programmas saturu kopumā, par katra 
režīma momenta ietekmi uz bērna attīstību, par patstāvības nozīmi turpmākajās bērna gaitās 
un par to, ka rezultātu nav iespējams sasniegt bez pārdomātas pirmsskolas iestādes un 
ģimenes sadarbības, kas pamatos nodrošinātu bērna individualitātes un neatkārtojamības 
saglabāšanu, par bērna vecuma īpatnībām un saskaņotām darba metodēm grupā un mājās. 
Katrs pedagogs apzinās, ka viņa kompetences izpausme ir ne tikai attiecībās ar bērnu, bet arī 
ar vecākiem. Pedagogs, bērns, vecāki – ir trijstūris, kur vienlīdz visiem ir jādarbojas, 
savstarpēji citam citu papildinot, bērna attīstības nodrošināšanā, pedagoģiskās kompetences 
pilnveidošanā.  

  Pozitīvus rezultātus bērnu audzināšanā var gūt, prasmīgi izmantojot dažādas 
sadarbības formas. Aktīvi iesaistot šajā darbā visus pirmsskolas iestādes kolektīva un 
audzēkņu ģimenes locekļus. 

Atskaites periodā notika šādas vecāku kopsapulces: 
 Kā izvēlēties rotaļlietu? (19.02.2009.) 
  Kā praktiski iemācīt bērnu lasīt? (28.10.2009.) 
 Mācos būt patstāvīgs. (26.11.2009.) 

Iestādes darbā aktīvi iesaistās vecāku padome. 2009.gadā padomes sēdēs izskatītie 
jautājumi: vecāku palīdzība iestādes sagatavošanā jaunajam mācību gadam, 5.6.gadīgo 
bērnu sagatavošanas skolai nepieciešamība, no cik gadiem labāk iet skolā (vecāki uzskata, 
ka no 7, jo apstākļos, kad nav vecmāmiņu, ļoti grūti strādājošiem vecākiem aizvest uz skolu 
un sagaidīt 6.gadīgu bērnu, kā arī nodrošināt viņam nepieciešamo atbalstu), gada budžeta 
akceptēšana, iekšējie kārtības noteikumi, Ziemassvētku un citu pasākumu rīkošana. 

Izmantotās darba metodes aizvadītajā gadā bija:   
• Kopīgās vecāku sanāksmes. 
• Grupu sanāksmes. 
• Vecmāmiņu, tēvu, mātes dienas. 
• Teritorijas labiekārtošanas talka. 
• Konsultācijas vecākiem. 
• Koncerti. 
• Ikmēneša tematiskie  pasākumi. 
• Uzskates līdzekļi ( informatīvie stendi, bērnu  
darbu un foto izstādes ). 
• Ģimeņu aptaujas. 
• Informācija Naujenes pagasta mājas lapā.                     „Meža un dārza dienu  talka” 
• Mājas darbu lapas. 
• Mediķu konsultācijas, tai skaitā Mutes dobuma veselības centra speciālistu tikšanās 

ar vecākiem un rakstisku rekomendāciju izsniegšana katram bērnam. 
• Ģimeņu zīmējumu konkurss „Kādu es gribu redzēt Naujenes pagastu?” 
• Fotoizstāde „Naujenes pagasta visskaistākās vietas”. 
• Telefonsarunas.  
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• Informatīvās lapas vecākiem par aktuālām tēmām, piemēram: valodas attīstība 
dažādos vecumos un valodas attīstības vingrinājumi, bērns un viņa drošība, kā 
izvēlēties rotaļlietu un citas. 

 Pirmsskolas izglītības iestādes specifika ir tā, ka bērniem viela tiek pasniegta ciešā 
saistībā ar dabas pārvērtībām, gadalaiku miju un tautas tradīcijām. Līdz ar to, katru mēnesi 
mūsu iestādē notika pasākumi, kuru laikā bērni nostiprināja mācību vielu, kas ir apgūta 
iepriekšējā periodā. Uz šiem pasākumiem tiek aicināti vecāki un visi interesanti.  
Šo pasākumu uzdevumi: 

• Iepazīstināt audzēkņus un viņu vecākus ar latviešu, krievu un citu tautu kultūru 
(dejas, dziesmas). 

• Veidot iecietību un izpratni par kopīgo un atšķirīgo dažādu tautību kultūrās un 
tradīcijās. 

• Iemācīt bērniem skatuves runas pamatus, audzināt uzvedības kultūru. 
• Mācīt uzstāties citu cilvēku priekšā, strādāt komandā, uzklausīt citus, gaidīt savu 

rindu. 
2009.gadā visi šie svētki tika svinēti atsevišķi katrā grupā, atbilstoši programmas 

apguves valodai un vecuma grupai. Piemēram, tikai Ziemassvētku pasākumi 2008.gadā bija 
6, bet aizvadītajā gadā kopā tie bija- 49 (neieskaitot izbraukuma pasākumus un mazos grupu 
svētkus – sporta svētkus, dzimšanas dienu svinības, sporta izpriecas un iknedēļas bērnu 
darbu izstādes). Tie bija:  
 
Norises laiks Pasākuma nosaukums skaits 

janvāris Atvadas no eglītes 2 
 Pasaku nedēļa ar noslēguma pasakas izrādi 6 
 Vecmāmiņu diena ar „Naujenes pagasta 

Veselības skolas” līdzdalību 
2 

 Fotoizstāde „Mēs ar manu vecmāmiņu” 1 
februāris „Valentīndienas pasākums”  1 

 Bērnu darbu izstāde „Draudzība” 1 
 Daugavpils teātra izrāde „Reiz bija” 1 
 „Cālis – 2009” 1 
 Meteņi 1 

marts „Tēvu diena” 2 
 Bērnu darbu izstāde( zīmējumi, fotoizstāde) 1 
 Mūzikas skolas koncerts „Pagajušā gadsimta 

dejas” 
1 

aprīlis Bērnu darbu izstāde „ Lieldienu Zaķis” 1 
 „Lieldienas jau ir klāt” 5 
 Pasākums „Veselīgi zobiņi” 1 
 Baltkrievu delegācijas uzņemšana 1 
 Vācu delegācijas uzņemšana 1 

maijs Bērnu zīmējumu izstāde „Pavasaris jau ir klāt” 1 
 Ekskursija uz Juzefovas parku 1 
 Mātes diena  2 
 Pasākums sadarbībā ar sarkano krustu 1 
 S.Milaševičas grāmatas prezentācija 1 
 Izlaidums  2 

jūnijs Bērnības svētki 1 
jūlijs Sporta svētki 1 
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septembris Pasākums veltīts Zinības dienai 1 
 Miķeļdienas izstāde 1 
 Tikšanās ar Latgales dzejniekiem 1 

oktobris Rudens svētki 2 
 Skolotāju diena 1 

novembris „Mārtiņi” tematiskās pēcpusdienas 1 
 Latvijas proklamēšanas 91. gadadienai veltīts 

pasākums  
1 

 Izstāde ( bērnu darbi ) – „Mārtiņgailis” 1 
 Izstāde ( bērnu darbi ) – „Es un mana 

Dzimtene” 
1 

decembris Rīgas cirka izrāde 1 
 Ziemassvētku pasākumi 6 
 Kopā: tai skaitā: pasākumi 

           izstādes 
49 
8 

 
Janvāris 

 
„Atvadas no eglītes” 
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„Koncerts cilvēkiem ar īpašam vajadzībām” 
 

 
„Pasaku nedēļa” 
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„Veselības skolas”  izrāde 
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„Vecmāmiņu diena” 
 

 
Februāris 

 
Projektu nedēļa „ Draudzība” 

 

 
Daugavpils teātra izrāde 

„Reiz bija” 
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„Meteņi” 
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,,Масленица” 

 
 

„Cālis-2009” 
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Marts 
 

„Tēvu diena” 
 

 
 
 

 

Aprīlis 
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„Li Aprīlis 

 
„Lieldienas” 
eldienas” 
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Maijs 
 

„Mātes diena’’ 
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Izlaidumi 
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Jūnijs 
 

„Bērnības svētki” 

Septembris 
 

„Zinību diena” 

 
 
 

„Tikšanās ar dzejniekiem” 
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 30 

Oktobris 
“Skolotāju diena” 

 
 

 

 

 
“Rudens svētki” 
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Novembris 
18. Novembris 

 
 

 

 

 

 

Decembris 
Rīgas cirka viesizrāde  
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Ziemassvētki     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Darbs ar personālu 

3.1. Darba samaksa un apbalvojumi 

Iestādes pamatfunkciju izpildīšanu uz 2009. gadā 1.janvāri nodrošināja 39 darbinieki 
– no tiem 19 pedagogi (18,3 likmes, tai 
skaitā – 12,4 likmes finansēja pašvaldība) 
un 20 - pārējie darbinieki (21 likme).  
Vidējais pedagogu vecums (Pielikums 4)  - 
39 gadi, vidējais darba stāžs – 15 gadi, 
pārējo darbinieku vidējais vecums – 47 
gadi, vidējais darba stāžs – 22 gadi 
(Pielikums 5). Vidējā darba alga uz 
2009.gada 1.janvāri pedagogiem, kuri 
strādāja ar 5.,6.gadīgiem bērniem bija – 
418Ls, pedagogiem, kuri strādāja ar 
jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem - 398 
Ls, pārējiem darbiniekiem - 191 Ls. Darba algas tika paaugstinātas 1 reizi uz 2009.gada 
1.janvāri un samazinātas uz 2009.gada 1.septembri. Vidējā darba alga 2009.gadā uz 
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1.septembri pedagogiem sastādīja  – 220 Ls, uz 1.novembri pēc valsts dotācijas piešķiršanas 
pedagogiem - 246 Ls, pārējiem darbiniekiem - 187 Ls. 

 

3.2.  Sociālās garantijas 

2009.gadā tika paredzēti līdzekļi darbinieku atbalstam dažādās dzīves situācijās 
(ilgstoša slimība, tuvinieku nāve), bērnu dzimšanas pabalsts. No kopējā algu fonda piešķirti 
Ls 792 . Izlietoti tikai Ls 432 - sakarā ar bērna piedzimšanu. 

Darba kvalitāti liela lielā mērā nosaka iestādes darbinieku kvalifikācija. Gada sākumā 
bija sastādīts tālākizglītības kursu grafiks un noteiktas tālākizglītības pamatjomas. 
Darbinieku tālākizglītībai 2009.gadā iztērēti 143 Ls., tai skaitā kurinātāju un skolotāju 
palīgu kvalifikācijas paaugstināšanai. 

Iestādes darbinieki saskaņā ar iestādes arodbiedrības pirmorganizācijas Vienošanos 
ar Naujenes pagasta priekšsēdētāju un Iestādes vadītāju izmantoja papildatvaļinājuma 
dienas, kuru skaits tika noteikts atkarībā no darbinieka stāža iestādē.  

 
3.3. Darba aizsardzības pasākumi 

 
Drošas vides uzturēšanai darbiniekiem un audzēkņiem 2009.gadā ir veikti sekojoši 

pasākumi: 
 Sadarbībā ar Naujenes pārvaldes darba aizsardzības speciālisti I.Zvaigzni izstrādāti  

darba drošības nodrošināšanas un uzraudzības pasākumi. 
 Ikgadējā darbinieku veselības medicīniskā pārbaude, kuru organizē un kontrolē 

iestādes medmāsa A.Volžonoka. Pārbaudes rezultāti atspoguļoti personīgajās 
sanitārajās grāmatiņās un saskaņā ar 2004.gada 8.jūnija noteikumiem Nr 327 obligātās 
veselības pārbaudes kartēs, izmaksas sastādīja – Ls 392.  

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumiem Nr.409 „Pārtikas 
apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības” skolotāju palīgi, 
izgāja mācību kursu „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”.  

 Uzturēta ugunsdrošības sistēma  - Ls 418. 
 Veikta iestādē esošo 16 ugunsdzēšamo aparātu pārbaude un uzpildīšana 56 Ls apmērā. 
 Gaismas ķermeņu nomaiņa logopēda kabinetā -  Ls 111. 
 Medicīnas kabineta un aptieciņu nodrošināšana ar medikamentiem – Ls 201 Ls. 
 Atsevišķa darbinieku grupa nodrošināta ar spectērpiem un individuālās aizsardzības 

līdzekļiem – 128 Ls. 
 Notika elektroinstalācijas pretestības pārbaude veļas mazgātavā, katlu mājā un 

elektroinstrumentiem – Ls 137. 
Darba aizsardzības pasākumiem iztērēti 0,8 % no kopējiem iestādes līdzekļiem, kas 

ļāva saskaņā ar koplīgumu nodrošināt personālu ar spectērpiem, apmaksāt obligātās 
profilaktiskās apskates. 
 

4. Komunikācija ar sabiedrību 
 

            Daudz tika strādāts arī pie sadarbības ar vairākām Daugavpils novada teritorijā 
esošām iestādēm, piemēram ar: 
 Daugavpils novada domi un Daugavpils novada Izglītības pārvaldi – ir notikusi 

iestādes pārņemšana Daugavpils novada pārziņā, izstrādāts un apstiprināts jauns 
iestādes nolikums, izstrādāti un apstiprināti jauni audzēkņu uzņemšanas saistošie 
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noteikumi, nodrošināta iestādes uzturēšana un finansēšana tādā apjomā, lai iestāde 
varētu efektīvi strādāt. Nodrošināta audzēkņu bezmaksas braukšanu uz iestādi un 
atpakaļ. Uzņemtas vācu un baltkrievu delegācijas. Tikšanās reizēs viesi tika 
iepazīstināti ar iestādes darbu ar bērniem ar valodas attīstības traucējumiem. 

 Naujenes pagasta pārvaldi – nodrošināta audzēkņiem bezmaksas braukšana uz 
iestādi un atpakaļ, saskaņoti maršruti, ņemot vērā katru individuālu ģimeni. 
Nodrošināta bezmaksas ēdināšana bērniem no trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm.     

 Naujenes un Lāču pamatskolām – bērnu sagatavošana skolai, sagatavošanas grupu 
apmeklējumi, skolu skolotāju piedalīšanās iestādes vecāku sanāksmēs, mūzikas 
skolotāju piedalīšanās „Cālī – 2009” un citi. 

 Sociālo dienestu – kopīgs darbs ar trūcīgām ģimenēm, bērniem no sociāli 
apdraudētām grupām un viņu vecākiem. 

 Pagasttiesu – bērnu tiesību pārkāpumu gadījumu izskatīšana, īpaši tad, kad bērni 
palika ar aizbildņiem, vecākiem dodoties uz ārzemēm. 

 Mūzikas skolu – kopīgi koncerti, mūzikas skolotāju darbs ar nākamiem absolventiem 
pirmsskolas izglītības iestādē, mūzikas skolas skolotāju piedalīšanās iestādes vecāku 
sanāksmēs. 

 Bibliotēku – bērnu ekskursijas uz bibliotēku, bērnu žūrija, Dzeju dienas, tikšanās ar 
rakstniekiem un dzejniekiem, Grāmatu svētki. 

 Ģimenes ārstu Čivkules, Ņesterova un Strodes praksēm - bērnu profilaktiskās 
apskates iestādē, norīkošana uz potēm, individuālu konsultāciju un rekomendāciju 
saņemšana par jautājumiem, saistītiem ar bērnu veselību. 

 Kultūras centru – kopīga svētku programmu izveide un vadīšana: koncerti cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām un citi. 

 Naujenes pagasta pārvaldes mājas lapu www.naujene.lv – Naujenes pirmsskolas 
izglītības iestādes „Rūķītis” darba atspoguļošana un popularizēšana. 

 
5. Plāni 2010.gadam 

 
5.1. 2010.gada prioritātes: 

 
1. Pedagoģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana: 
 Pedagogu darbs pie metodiskās tēmas: „Apstākļu radīšana individualitātes veidošanai 

un veselības nostiprināšanai”; 
 Metodiskā kabineta papildināšana ar mūsdienīgu metodisko literatūru, prezentāciju 

materiāliem nodarbībām (pastaigu organizēšanai, dzimtā valoda, valsts valoda) 
 Sešgadīgu un piecgadīgu audzēkņu sagatavošana pamatskolas programmas apguvei; 
 Speciālās programmas bērniem ar valodas attīstības traucējumiem īstenošana. 
 Mīlestības audzināšana pret dzimto pagastu (jaunu metodisko līdzekļu izstrāde, 

izmantot materiālus saistītus ar Naujenes pagasta vēsturi, literatūru, dabu un 
tradīcijām); 

2. Materiāli tehniskās bāzes pilnveide: 
 Iestādes energoefiktivitātes paaugstināšanas projekta īstenošana  
 Līdzekļu piesaiste no dažādiem fondiem iestādes rekonstrukcijai;  

3. Drošas vides uzturēšana darbiniekiem un bērniem: 
 Ventilācijas sistēmas ierīkošana; 
 Gājēju celiņu daļējs remonts; 
 Daļējs kosmētiskais remonts grupu telpās; 

http://www.naujene.lv/�
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 Pastaigu laukumu kosmētiskais remonts; 
4.Energoresursu ekonomijas pasākumi: 
 Siltināšanas projekta īstenošana; 
 Pakāpeniska novecojušu gaismas ķermeņu nomaiņa pret ekonomiskiem; 
 Energoresursu ekonomijas pasākumu plāna, limitu izstrāde un ievērošana. 

 
 

5.2. Iestādes finanšu saistības 20010.gadam 
 
 

1. 2007 gada 27.decembra līgums Nr.51/07-9 ar SIA ”Naujenes pakalpojumu serviss” par 
elektrosaimniecības santehnisko iekārtu avārijas situāciju novēršanu darbu izpildi - Ls 
300. 

2. 2008 gada 3.janvāra līgums Nr.60  par deratizācijas un dezinsekcijas darbu veikšanu ar 
SIA „SPU” – Ls 221. 

3. 2006.gada 1.janvāra līgums Nr. 196 ar SIA „ SA SERVISS” par atkritumu izvešanu -  
Ls 448. 

4. 2009.gada 13.novembra līgums Nr.10417905 ar „Lattelekom” par interneta 
pakalpojumu pieejamību – Ls 408. 

5. 2008.gada 1.februāra līgums Nr.21/08-5.36.1 ar SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” 
par dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu -  Ls 1652. 

6. 2005. gada 1.marta līgums Nr.154 ar SIA „EVOR Latgale” par ugunsdrošības un 
apsardzes signalizācijas apkalpi – Ls 454. 

 



 
Pielikums 3 

 
 
 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 
2009. gada absolventu talākgaitas. 

 
N.p.k. Bērna vārds, uzvārds Dzīves vieta Skola, kurā mācīsies. 

1.  Borovska Melānija Lociki, Naujenes pag., 12.vidusskola 
2.  Čivkule Katrīna Krauja, Naujenes pag.,  Vienības pamatskola 
3.  Golovko Elīna Vecstropi, Naujenes pag. Vienības pamatskola 
4.  Iliško Daina Krauja, Naujenes pag. 3.vidusskola 
5.  Kokins Artūrs Krauja, Naujenes pag. Vienības pamatskola 
6.  Kuzmicka Valērija Naujene, Naujenes pag. Naujenes pamatskola 
7.  Nainiša Sandra Vecstropi, Naujenes pag. Naujenes pamatskola 
8.  Sokolovska Viktorija Lociki, Naujenes pag. 12.vidusskola 
9.  Spiridonova Kristīne Sprukti, Naujenes pag. Naujenes pamatskola 
10.  Svoks Juris-Daniēls  Krauja, Naujenes pag.                            Naujenes pamatskola 
11.  Vaikule Sindija Šķeltovas pag., Krāslavas raj. Naujenes pamatskola 
12.  Vansovičs Aleksandrs Sandarišķu c., Naujenes pag. Naujenes pamatskola 
13.  Baranovska Sandra Vecstropi, Naujenes pag. 13.vidusskola 
14.  Bidzāne Irēna  Krauja, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
15.  Dementjeva Anastasija Lociki, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
16.  Eltermane Ieva Vecstropi, Naujenes pag. 10.vidusskola 
17.  Gusevs Igors Viļuši , Naujenes pag. Lāču pamatskola 
18.  Gutaroviča Viktorija Lociki, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
19.  Hazrjatova Tatjana Vasarģeliški, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
20.  Kaķīte Elizabete Lociki, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
21.  Krilovs Marks Vecstropi, Naujenes pag. 9.vidusskola 
22.  Leonova Viktorija Lociki, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
23.  Ņikolajevs Artjoms Lociki, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
24.  Pavlovskis Artjoms Lociki, Naujenes pag. 9.vidusskola 
25.  Tihomirovs Aleksejs Lociki, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
26.  Višņevskis Dmitrijs Krauja, Naujenes pag. Lāču pamatskola 

 
12. vidusskola – 2 
 9.vidusskola – 2 
 3.vidusskola – 1 
 10.vidusskola – 1 
 13.vidusskola - 1 
 Vienības pamatskola - 3 
 Naujenes pamatskola  - 6 
 Lāču pamatskola  - 10 
 
 

 



 
Pielikums 4 

 
 
 
 

Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām 
 

Vecuma grupas Pedagogu skaits 
Kopā Tai skaitā sievietes 

20-24 gadi 1 1 
25-29 gadi 2 2 
30-34 gadi 5 5 
35-39 gadi 4 4 
40-44 gadi 3 3 
45-49 gadi 1 1 
50-59 gadi 1 1 
60-65 gadi 1 1 

 
 
 

Pārējo darbinieku sadalījums pa vecuma grupām 
 
 

Vecuma grupas Tehnisko darbinieku skaits 
Kopā Tai skaitā sievietes 

20-24 gadi 2 2 
25-29 gadi - - 
30-34 gadi 1 1 
35-39 gadi 5 3 
40-44 gadi 6 5 
45-49 gadi 3 3 
50-59 gadi 4 2 

 
 
 

Bērnudārza “Rūķītis” darbinieku vidējais vecums.  
 
 

Pedagogi Tehniskie darbinieki 
sievietes sievietes vīrieši 
37 gadi 42 gadi 43 gads 

 



 
                                                                                                                Pielikums 5 

 
 
 
 
 

Pedagogu darba stāžs. 
 

Darba stāžs Pedagogu skaits 
0,5-5 gadi 5 
6-10 gadi 5 
11-15 gadi 1 
16-20 gadi 1 
21-25 gadi 3 
26-30 gadi 1 
31-35 gadi 1 

 
 
 

Pārējo darbinieku  darba stāžs. 
 

Darba stāžs Darbinieku skaits 
0,5-5 gadi 2 
6-10 gadi 1 
11-15 gadi 3 
16-20 gadi 6 
21-25 gadi 5 
26-30 gadi 3 
31-35 gadi 1 
36-39 gadi 1 

 
 



                                                                      
                  

                    Pielikums 6 
 

Skolotāju un bērnu sadale pa grupām  

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”  

2009./2010.m.g. 

•  BILINGVĀLĀS GRUPAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I.jaunākā grupa „Cālīši” (15 audzēkņi vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem) 
Skolotājas: Natālija Ivanova, Anna Jegorova 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.jaunākā grupa „Rūķīši” (23 audzēkņi vecumā no 2,5 līdz 3 gadiem) 
Skolotājas: Lilija Batura, Tatjana Oļesova   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vidējā grupa „ Bitītes” (25 audzēkņi vecumā no 4 līdz 5 gadiem) 
Skolotājas: Elvīra Švilpa, Tatjana Oļesova, Vita Naklonova 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sagatavošanas grupa „ Mārītes” (17 sešgadīgi audzēkņi) 
Skolotājas: Žanna Ostapko, Jūlija Ņikitina 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vecākā grupa „Zivtiņas” (27 piecgadīgi audzēkņi) 
Skolotāja: Ņina Lipina, Oksana Tjušina  



• LATVIEŠU GRUPAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 jauktā vecuma latviešu grupa „Skudriņas” (26 audzēkņi vecumā 
 no 3 līdz 5 gadiem ) 

Skolotājas: Larisa Vansoviča, Alla Bondare 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 latviešu vecākā grupa „Margrietiņas” (15 piecgadīgi bērni) 
Skolotāja: Inna Žemčugova 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

latviešu sagatavošanas grupa „ Pienenītes” (15 sešgadīgi bērni)  
Skolotāja: Jeļena Cirša 
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