
 
 

Naujenes pirmsskolas 
 izglītības iestādes „Rūķītis” 

 pārskats par 2006.gadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krauja 
 

2007. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
2 

 
Saturs  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Iestādes juridiskais statuss , struktūra ...............................................  
2. Iestādes izveidošana ..............................................................................  
3. Iestādes darbības mērķis  .....................................................................  
4. Iestādes galvenie uzdevumi  .................................................................  
5. Audzināšanas un attīstīšanas procesa organizācija iestādē ..............  
6. Pozitīvais iestādes darbā 2006.gadā ....................................................  
7. Sasniegtais grupu darbā 2006.gada laikā ........................................... 
8. 2006.gada budžeta līdzekļu izvērtējums..............................................  
9. Iestādes darbinieku nodarbinātība......................................................  
10.  Komunikācija ar sabiedrību................................................................  
11.  2007.gada prioritātes............................................................................  
12.  Pielikumi................................................................................................. 
 

3 
3 
3 
3 
4 
4 
9 
13 
16 
17 
19 
20 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
3 

 Iestādes juridiskais statuss 
 
 Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis“ ir  Naujenes pagasta padomes  
dibināta un pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura Naujenes pagasta teritorijā 
vienīgā īsteno pirmsskolas izglītības programmas (sagatavo piecgadīgos un sešgadīgos 
bērnus pamatskolas programmas apguvei) un interešu izglītības programmas bērniem 
pirmsskolas vecumā.      
 Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu (kods 01011111, LR IZM licences Nr. 4496 derīguma termiņš 2011.31.07) 
un pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (kods  01011121, LR IZM 
licences   Nr. 6276 derīguma termiņš 2016.31.07.)  
 Interešu izglītības programmas: angļu valodas pulciņš (skolotāja Jeļena Cirša), 
pulciņš „Dators mans palīgs un draugs” (skolotāja Žanna Ostapko), ritmikas pulciņš 
(skolotāja Tamāra Šušunova) – maksas pulciņi, dziedāšanas ansamblis (skolotāja Jeļena 
Jegorova) – finansēts no valsts mērķdotācijas. 
 Naujenes pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķītis” ir izstrādāta perspektīvās 
attīstības programma 7 gadiem (2002.-2009.) saskaņā ar kuru arī tiek plānots iestādes 
darbs. 
 
 

 
Iestādes izveidošana 
 
 Bērni sāka apmeklēt Naujenes bērnudārzu – silīti 1962. gada februārī. 
      Ar 1991.gada 1.janvāri uz vienošanos 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 un pakļautība 
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”. 
  
 
Iestādes darbības mērķis 
 
 Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības 

programmu un sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei. 
  
 
 
Iestādes galvenie uzdevumi 
 
-  sagatavot piecgadīgus un sešgadīgus bērnus pamatizglītības apguvei; 
- veidot katra bērna Es apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju 

un interešu apzināšanās, spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās 
vērtības; 
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- attīstīt katra bērna aktivitāti, ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, 
veidojot bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto 
pieredzi; 

- izglītot bērnu vecākus (t. sk. aizbildņus) bērnu audzināšanas un attīstīšanas 
aspektā. 

 
Audzināšanas un attīstīšanas procesa organizācija iestādē: 
 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē strādā 16 pedagogi un 
17 pārējie darbinieki. Tās darbu jau sesto gadu organizē iestādes 
vadītāja Anna Vaidere (augstākā pedagoģiskā izglītība, 
pedagoģijas maģistre, 19 gadi darba stāžs, 2006.gadā pēc 72 
stundu tālākizglītbas kursiem „Pedagoģiskais process pirmsskolā: 
pamatprasības un satura vadlīnijas” iegūts pirmsskolas speciālista 
sertifikāts. Darba kvalitātes paaugstināšanai apmeklēti izglītības 
ministrijas organizētie 36 stundu kursi “Izglītības iestādes vadība 
un tās vadītāja kompetences pilnveidošana”).  

Metodisko darbu organizē 4 metodiķi. Par nodarbību organizāciju atbild 
Ž.Ostapko, par ārpusnodarbību laika organizāciju atbild V.Naklonova, jauno 
pedagogu profesionālo izaugsmi vada R.Ļahiene, nodarbību sarakstus, pedagogu 
darba grafikus koordinē I.Žemčugova. Par saimniecisko darbu iestādē, ugunsdrošību 
un darba drošību atbild saimniecības vadītāja - Jeļena Samijlovska.  

Pedagoģiskais process iestādē balstotās uz licencētām pirmsskolas izglītības 
programmām, atbilstoši darba apstākļiem, videi, bērnu individuālajām un vecuma 
īpatnībām. Bērnu audzināšanas un attīstīšanas process notiek 5 mazākumtautību 
grupās un 3 grupās ar    latviešu apmācību valodu.   
 Iestādes darba pārraudzību valsts līmenī nodrošina: IZM, Izglītības valsts 
inspekcija, pašvaldības līmenī - Naujenes pagasta izpilddirektors; Izglītības, kultūras 
un veselīga dzīvesveida veicināšanas komiteja,  Iestādes padome (iestādes struktūra 
attēlota pielikumā Nr.1). 

 
       Pozitīvais iestādes darbā 2006.gadā: 

 
 Pateicoties Naujenes pagasta padomes izpratnei un finansiālajam atbalstam 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē  2006. gadā ir notikušas sekojošas pozitīvas 
pārmaiņas: 
1. Iestādi apmeklēja 144 bērni. Skolai labi sagatavoti 43 absolventi, lielākā daļa no 

kuriem aizgāja uz Naujenes pagasta skolām (t.sk. 14 – Naujenes pamatskola, 11- Lāču 
pamatskola, Pielikums Nr.3). 

2. Kā atzīmēja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālisti kārtējās 
pārbaudes laikā: bērniem tika nodrošināta droša vide, tika ievērotas visas normas 
saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību.  

3. Bērni bija nodrošināti ar kvalitatīvu un garšīgu ēdināšanu. Iestādes ēdnīcā strādā 
profesionāli pavāri. Ēdienkarti sastāda medmāsa. 

4. Iestāde iesaistījās Valsts piena programmā, pateicoties kam izdevās saglabāt 
ēdināšanas pakalpojumu maksu tajā pašā līmenī.  

5. Pirmo reizi saņēmām finansējumu no valsts mērķdotācijas interešu izglītības 
pulciņam - ansamblim. Tagad šajā ansamblī dzied   bērni no dažādām grupām, kuri 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
5 

jau ir uzstājušies ar savam dziesmām ne tikai iestādes pasākumos, bet arī labdarības 
koncertā bērniem invalīdiem Jauniešu centrā (1.foto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. foto Ansambļa uzstāšanās labdarības koncertā 
bērniem invalīdiem Bērnu un Jauniešu centrā 

 
6. Bērnu vispusīgai attīstībai tika papildus izstrādātas 6 interešu programmas, 4 no tām ir 

īstenotas (Ansamblis, Dators mans palīgs - 2.foto un draugs, Ritmika - 3. foto, Angļu 
valoda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. foto pulciņa „Dators mans palīgs un draugs“                    3. foto Ritmikas pulciņa, 
nodarbība, nodarbību vada metodiķe Ž.Ostapko                nodarbību vada T.Šušunova 
 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
6 

7. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē notika Konkursa „Cālis” 1.kārta (4. foto), 
pateicoties tam, mācību iestāžu pārstāvji varēja paši iepazīties ar to, cik labi mūsu 
iestādē bērni tiek attīstīti muzikāli un sagatavoti skolai kopumā.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. foto “Cāļā- 2006” dalībnieki 
 

8. Vasaras periodā bija organizēta vasaras nometne septiņgadīgiem bērniem. Darbā ar 
šiem bērniem pedagogi pielietoja nometnei raksturīgas darba formas. Šie bērni 
vasaras periodā varēja attīstīt savas valodu, vizuālās un deju prasmes. Katru mēnesi 
notika grupas darba prezentācija. Savukārt, vecāki varēja mierīgi strādāt un justies 
droši par saviem bērniem, kuri neklīst pa ielām. 

9. 2006. gadā nebija kadru maiņas, stabils kolektīvs liecina par iestādes stabilu darbu. 
10. Metodiskais kabinets metodiķu spēkiem papildināts ar demonstrācijas materiāliem, 

uzskates līdzekļiem metodiskiem ieteikumiem, programmām (apkārtnē) un nodarbību 
konspektiem 

11. Pedagogu kolektīvs nepārtraukti paaugstināja savu pedagoģisko kompetenci kursos un 
semināros, Naujenes pagasta padome apmaksāja kursus 6 pedagogiem (V.Naklonova, 
R.Lahiene, A.Bondare, L.Vansoviča “Pirmsskolas izglītības programmas satura un 
mācību metodikas aktuālie jautājumi” 36 st.), 2 no tiem – Rīgā (N.Ivanova - “Bērna 
fiziskā attīstība pirmsskolas pedagoģiskajā procesā”, A.Vaidere – „Pedagoģiskais 
process pirmsskolā: pamatprasības un satura vadlīnijas” 72st.) 

12. Pieredzes apmaiņas nolūkos apmeklētas pirmsskolas izglītības iestādes Krāslavā (5.-
7.foto), Dagdā, Ilūkstē un Daugavpilī, interesantas idejas daudzi pedagogi ieviesa 
savā darbā.                  
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5.foto pēc Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumaNaujenes PII kolektīvs 
apskata Krāslavas ievērojamākās vietas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.foto  Lieldienu pasākums Krāslavas                 7.foto Grupu noformējums „Pīlādzīti“ 
           „Pīlādzīti“                                                                     
 
13. 2006.gadā I jaunākās, II jaunākās un vidējās grupas pedagogi un skolotāju palīgi 

palika strādāt ar sava vecuma bērniem, kā atzīmē šo grupu darbinieki, rezultātā 
uzlabojās grupu metodiskā bāze. 

14. Katru gadu tiek rīkota Projektu nedēļa, 2006.gadā savākts labs un plašs materiāls par 
grupiņu nosaukumiem. 

15. Izveidojās laba sadarbība ar pašvaldības iestādēm: mācību iestādēm, Naujenes Bērnu 
un jauniešu centru, Naujenes bibliotēku, Naujenes mūzikas skolu, Sociālo dienestu, 
pagasttiesu, ģimeņu ārstu praksēm.  
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8.foto Dzejas dienas Bērnu un jauniešu centrā   9.foto Bērnu žūrija uzņem bibliotēkas                      
                                                                                       darbiniekus  
16. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes vecāki atsaucīgi un aktīvi piedalījās savu 

bērnu attīstīšanā un audzināšanā, kā arī atbalstīja iestādi ne tikai apmeklējot visus 
pasākumus, bet arī materiāli – palīdzot veikt kosmētiskos remontus grupās. 

17. Daudzie Naujenes pagasta rīkotie svētki un īpaši veltītie Skolotāju dienai (10.foto), 
ļāva skolotājiem ne tikai atpūsties Slutišķos, bet izjust atbalstu, atzinību un rūpes no 
Naujenes pašvaldības puses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. foto Skolotāju diena 
18. Izveidojās pozitīva tradīcija – kolektīvā svinēt Ziemassvētkus, Lieldienas un Jubilejas, 

kas satuvina darbiniekus (11.foto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

11.foto Ziemassvētku apsveikums darbiniekiem 
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19. Racionāla pienākumu sadale starp pedagogiem (atbildīgie par gaiteņu, pastaigu 
laukumu noformējumu, fotomateriāliem, video, informatīvām tehnoloģijām) ļāva 
noformēt iestādi (13.foto) un iestādes teritoriju Ziemassvētkiem tik labi, ka 
Daugavpils rajona Ziemassvētku noformējumu konkursa laikā,  mūsu iestāde ieguva 
1.vietu starp Naujenes pagasta iestādēm un Atzinību par Ziemassvētku noskaņojuma 
radīšanu Daugavpils rajonā. Bet vislielāko gandarījumu sagādāja tieši bērnu prieks un 
uzslava (12.foto).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.foto  Vecākās grupas bērni iepazīstas                13.foto Gaiteņu Ziemassvētku  
              ar pasaku zaķi                                                         noformējums 
 
20. Vairākas reizes gada laikā tika saņemtas bērnu rotaļlietas un apģērbs no dažādiem 

sponsoriem (t.sk. Sarkanais krusts, SIA „Meliors” u.c.).  
 
 
Sasniegtais grupu darbā 2006.gada laikā: 
 
I jaunākā grupa (skolotājas: Rita Ļahiene, Tatjana Oļesova,  
                              skolotāju palīgs Anastasija Kuhaļska) 
1. Lieliska sadarbība ar vecākiem. 
2. Laba materiāli tehniskā bāze, īpaši bērnu sensoriskajai attīstībai (zināšanas par 

priekšmetu izmēru, formu un krāsu), kas ir visu nākamo zināšanu pamats (14.foto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.foto  I jaunākā grupa                                                          
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II jaunākā grupa (skolotājas: Nataļja Ivanova, Tatjana Oļesova,  
                              skolotāju palīgs: Anna Jegorova): 
1. Bija viegli uzsākt darbu septembrī ar tiem bērniem, kuri apmeklēja I jaunāko grupu 

pirms tam. 
2. Jaunie bērni viegli pārgāja adoptācijas perodu. 
3. Īpaša uzmanība tika pievērsta tādām nodarbībām kā matemātisko priekšstatu 

veidošana un rokdarbi.   
4. Vecāki sadarbojas. 
5. Ziemassvētku pasākuma laikā bērni labi parādīja ko ir apguvuši, neskatoties uz to, ka 

tie bija pirmie svētki kopā ar vecākiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.foto  IIjaunākās grupas bērni pastaigā 
                                                                       
Vidējā grupa (skolotājas: Ņina Ļipina, Larisa Vansoviča,  
                         skolotāju palīgs: Olga Gauka): 
1. Izveidojās laba sadarbība starp visiem strādājošiem grupā. 
2. Uzlabojās grupas metodiskā bāze. 
3. Laba sadarbība ar vecākiem un kolēģiem. 
4. Darbā ieviestas jaunas idejas iegūtās pieredzes apmaiņas braucienu laikā. 
5. Izgatavots leļļu teātris, tā pamatuzdevums ir attīstīt bērnu valodu un daiļradi. 
6. Grupā ir izgatavotas visas darbam nepieciešamās mēbeles. 
 
16. foto  Vidējās grupas bērni                                                          
             kopā ar skolotāju  
   Ņ.Ļipinu un skolotāja 
   palīgu O.Gauku 
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Latviešu jauktā vecuma grupa (skolotājas: Dace Mukāne, Larisa Vansoviča,  
                              skolotāju palīgs Ināra Giņeviča) 
1. Pieauga bērnu skaits, uzlabojās apmeklētība. 
2. Uzlabojās grupas metodiskā bāze, tagad bērniem ir lielākas iespējas 

pašnodarbinātībai, nostiprinot apgūtās valodas prasmes un iemaņas. 
3. Bērniem izveidojās galda spēļu 

prasmes, kā arī vērojami attīstījās 
pašapkalpošanas prasmes. 

4. Laba sadarbība starp pedagogiem gan 
plānojot nodarbības, gan noformējot 
grupu, gan organizējot svētkus. 

5. Izveidojās laba sadarbība ar 
vecākiem, kuri ir atsaucīgi un 
saprotoši. 

6. Bērnu mēbeļu konstrukcijas maiņa 
padarīja to pielietošanu ērtāku, 
uzlabojās arī grupas estētiskā vide. 

 
                                                             17.foto  Jauktā vecuma latviešu grupas bērni            
                                                                           Daces Mukānes vadībā mācās kopt augus 
Vecākā grupa (skolotājas: Vita Naklonova, Jeļena Cirša,  
                              skolotāju palīgi: Jeļena Jegorova, Vika Podošvina)  
1. Pirmajā pusgadā sagatavoja skolai 27 lieliskus , skaistus, labsirdīgus un gudrus 

bērnus. 
2. Sagatavošanas vecāki visos jautājumos palīdzēja un atbalstīja. 
3. Grupā notika tikšanās ar skolu pārstāvjiem, kuru laikā bērni parādīja ko viņi ir 

apguvuši, un ir pilnīgi sagatavoti pamatskolas programmas apguvei. 
4. T.Zviceviča pieredzes apmaiņas seminārā rādīja atkāto nodarbību kopā ar bērniem, 

kura metodiski labi izdevās. 
5. Viens no interesantākiem pasākumiem, kurš ļoti patika bērniem bija Valentīna diena. 
6. Ritmikas nodarbības 2005./2006. mācību gadā tika apmaksātas no interešu 

programmu fonda un visi bērni varēja tās apmeklēt bez maksas.  
7. Uzlabojās grupas materiālā bāze – bērniem jauni dvieļi un guļamistabā jauns paklājs. 
8. 2006./2007.mācību gadā grupas pedagogi un skolotāja palīgs palika strādāt 

iepriekšējā sastāvā, kas ļoti atviegloja darbu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
18.foto  Vecākās grupas bērni 
 ABC centrā 
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Sagatavošanas grupa(skolotājas: Žanna Ostapko, Elvīra Švilpa,  
                              skolotāju palīgs Nataļja Ivanova): 
1. Bērni priecēja ar savu zinātkāri, taisnīgumu, radošiem sasniegumiem, labestīgu 

attieksmi viens pret otru un pieaugušiem cilvēkiem, tas ir tik attīstītas sociālās 
iemaņas. 

2. Starp pieaugušiem grupā izveidojās laba sadarbība. 
3. Grupā uzkrāta metodiska literatūra un metodiskie materiāli. 
4. No pēdējiem pasākumiem, bērniem un pieaugušiem visvairāk patika pasakas 

„Nezinītis” inscenējums. 
5. Pēdējo divu gadu laikā izveidojās laba 

sadarbība ar vecākiem. 
6. Skolotājiem ļoti patīk grupas telpas, kur 

vienmēr daudz saules un labi aug istabas 
augi. 

7. Noformējot grupas telpas svētkiem ļoti 
daudz palīdzēja paši bērni.  

 
 
 
19.foto Sagatavošanas grupas bērni  
pēc Rudens svētkiem                
               
 
Latviešu vecākā un sagatavošanas grupas (skolotājas: Inna Žemčugova, Alla               

Bondare, skolotāju palīgs Anastasija Kuhaļska): 
1. Bērni kļuva patstāvīgāki, parādījās interese par grāmatām, vēlēšanās piedalīties teātra 

uzvedumos. Bērni paši izgatavoja lelles leļļu teātrim. Neskatoties uz to, ka grupā ir 
bērni no bērnu nama, starp bērniem valda labestīga gaisotne, zinātkāre. Vairāk 
uzmanības tika pievērsts eksperimentiem un novērojumiem. 

2. Nodarbības kļuva rezultatīvākas, pateicoties skolotāju sadarbībai. 
3. Grupā uzkrāta metodiska literatūra ar latviešu tekstiem un metodiskie materiāli – 

izveidotas darba lapas burtu apguvei. 
4. Uzlabojās sadarbība ar grupas vecākiem, kuri palīdzēja ar spēļu iegādi. 
5. Pateicoties I Žemčugovas aktīvam 

darbam, grupā parādījās sponsoru 
sarūpētas leļļu mēbeles. Sponsori 
apmaksāja arī Ziemassvētku dāvanas 
bērniem. 
Septembrī parādījās jauns dabas 
novērojumu kalendārs, kuru bērni  
veido stāstu par pagājušo nedēļu. 

6. Vizuālā cikla nodarbību laikā bērnu 
attīstībai tika pielietotas vairākas 
jaunas metodes krāsu jaukšanas 
apgūšanai.  

  
20.foto  Latviešu vecākās grupas bērni iestudē pasaku                 
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 2006.gada budžeta līdzekļu izvērtējums: 
 

Prioritātes pie kurām strādājām 2006.gadā: 
1. Visu Naujenes pagasta teritorijā pierakstīto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu iesaistīšana  

obligātajā sagatavošanā skolai unprogrammas apguves nodrošināšana.  
2. Bērnu audzināšanas un attīstīšanas procesa uzlabošana kopumā. 
3. Pedagogu profesionālās meistarības paaugstināšana. 
4. Iestādes metodiskās un materiālās bāzes pilnveide.  
 

 
Pateicoties Naujenes pagasta padomes izpratnei un finansiālajam atbalstam 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes budžets  pārskata gadā ir pieaudzis (Pielikums 
Nr.4) un ļāva īstenot ieplānotās prioritātes. 

 
1. Naujenes pagasta iedalīto līdzekļu ietvaros veiksmīgi izpildītas iestādes funkcijas 

(iestādi apmeklēja 144 bērni); papildināta materiāli tehniskā bāze (nopirkti jauni 
bērnu krēsliņi latviešu grupā, putekļu sūcējs, nomainīti gaismas ķermeņi un aizkari 
zālē) un metodiskā bāze (iegādāta jaunā metodiskā literatūra un spēles). 

2. Divas reizes gada laikā bija paceltas pedagogu algas, izmaksātas prēmijas, kas 
paaugstināja pedagogu motivāciju strādāt vēl radošāk un ar lielāku atdevi. 
Kolektīvs saskaņā ar koplīgumu, regulāri tiek materiāli stimulēts ne tikai prēmiju 
veidā, bet arī saņemot kompensācijas par tālākizglītību, izmantojot citas sociālās 
garantijas. Šim nolūkam 2006.gadā ir iztērēti 2260Ls. Kā rezultāts - iestādē ir 
radošs, stabils, profesionāli labi sagatavots kolektīvs. 

3. Projekta „Interneta pieslēgumu izveide un uzturēšana Daugavpils rajona skolās un 
bibliotēkās” ietvaros 2006.gada 26.janvārī vadītājas kabinetā tika ierīkots gada 
bezmaksas internets ar datu bāzes pārraides pieslēgumu un uzstādīta aparatūra par 
kopējo summu Ls 1652,00 (dators, skeneris un printeris), kā rezultātā paātrinājās 
informācijas apmaiņas iespējas ar pašvaldības iestādēm un paaugstinājās 
lietvedības un metodiķu darba kvalitāte. 

4. 2006./2007. mācību gadam Naujenes pagasta padome piešķīra papildus              
0,9 likmes pedagogiem, kuri strādā ar 5.,6. bērniem, kas ļauj mācību nodarbību 
laikā vienlaikus strādāt diviem pedagogiem, rezultātā ir iespējams individuāls 
darbs ar bērniem, t.sk. īpašu uzmanību pievērst bērnu nama bērniem.  

5. Naujenes pagasta padome apmaksāja kursus 6 pedagogiem, 2 no tiem – Rīgā, un 
pārējo darbinieku profesionālo iemaņu paaugstināšanu kursos. Kopēja summa 
sastādīja – 481Ls 

6. Vasaras periodā saskaņā ar vecāku vēlmēm bija organizēta vasaras nometne 
septiņgadīgiem bērniem. Lai bērni vasaras periodā varētu attīstīt savas valodu, 
vizuālās un deju prasmes Naujenes pagasta padome piešķīra papildus finansējumu 
pedagogu algām. Katru mēnesi notika grupas darba prezentācija. Savukārt, vecāki 
varēja mierīgi strādāt un justies droši par saviem bērniem, kuri neklīst pa ielām. 

7. Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes 
vecākiem mēs saņēmām materiālo palīdzību - 248,50 Ls apmērā.  Vecāki 
iegādājās  remontmateriālus kosmētiskiem remontiem grupās par kopējo summu 
175Ls un palīdzēja teritorijas apzaļumošanā, iegādājoties stādus par 73,50 Ls. 

8. Liela uzmanība tika pievērsta tam, lai nodrošinātu bērniem un darbiniekiem 
uzturēšanos koptās, sanitārām normām un darba drošībai atbilstošās telpās. Šim 
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nolūkam ir iztērēti 1978,47Ls. Darba aizsardzības pasākumiem iztērēti 915,73 Ls, 
kas ļāva saskaņā ar koplīgumu: nodrošināt personālu ar spectērpiem, apmaksāt 
obligātās profapskates, darba vietas iekārtot atbilstoši normatīvām prasībām. 

9. Taču pirmajā vietā ir rūpes par mazajiem Naujenes pagasta iedzīvotājiem. Tāpēc 
arī 2006.gadā 250 Ls tika iztērēti mācību līdzekļiem un jaunām rotaļlietām, 70,88 
Ls - jaunām grāmatām un žurnāliem, inventāram – 521 Ls. 

10. 2006.gada laikā ir veikti sekojošie remontdarbi par kopējo summu 1978,47Ls: 
• 2 Pastaigu verandu grīdu seguma un jumta remontdarbi – 453,58 Ls; 
• Bērnu laukumu krāsošana un remonts  - 212,55 Ls; 
• Apgaismojuma nomaiņa aktu zālē – 223,30 Ls 
• Remontstrādnieka telpas remonts un siltināšana – 349,61Ls 
• Katlu mājas kosmētiskais remonts un ūdens attīrīšanas iekārtu remonts – 

181,41 Ls 
• Ventilācijas atjaunošana virtuvē – 354,68Ls  
• Informatīvā stenda uzstādīšana – 69,09Ls 
• Ārlogu daļēja krāsošana – 54,95Ls 
• Veļas mazgātavas remonts – 40,26Ls   
• Vidējās grupas kosmētiskais remonts – 15,19 Ls 
• Zāles kosmētiskais remonts     -  23,85Ls 

11. 2006.gada laikā ir veikti darba aizsardzības pasākumi par kopējo summu 
915,73Ls: 
• Spectērpu iegāde                         - 91,65 Ls 
• Medikamentu iegāde                  - 100,00 Ls 
• Medicīnas apskate                      - 126,00 Ls 
• Ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas uzturēšana – 356,70Ls 
• Ugunsdzēšamo aparātu apkalpe   - 16,17Ls 
• Elektromērījumu darbi   - 70,21Ls 
• Uzticības personas apmācīšana – 95Ls 
• Atbildīgās personas par ugunsdrošību apmācība - 60Ls   

 
 Ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi notika maija mēnesī un bija saistīti ar 
vasaras interešu grupas izveidi sešgadīgiem un septiņgadīgiem bērniem. Kopējā 
grozījumu summa satādīja 1214Ls, no tiem: 

• Atalgojums pedagogiem – 884 Ls 
• Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - 213 Ls 
• Kancelejas preces – 47 Ls 
• Mazgāšana līdzekļi – 20 Ls 
• Mācību līdzekļi un materiāli – 50 ls 
 
Katru gadu Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē notiek nematerialo ieguldījumu, 

pamatlīdzekļu, mazvertīgā un mīksta inventara, dokumentācijas inventarizācija. 
2006. gadā inventarizāciju veica neatkarīga komisija, kuras sastāva bija iestades 
audzēkņu vecāki, Iestādes padomes locekļi – T.Mihejeva, N.Ivanova un I.Pimanova. 
Komisijas locekļi atzina, ka visi uzskaitē esošie līdzekļi tiek glabāti atbilstoši prasībām, 
iestades materiāli atbildīgās personas labi pārzin inventarizācijas sarakstos esošo līdzekļu 
atrašanās vietu, skaitu, stavokli un rūpējas par to saglabāšanu. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
15 

 
Izdevumu tāmes izpilde uz 2006. gada 31.decembri 

 
Kopēja summa – 109961,00 Ls – 100% 

16,3

1,6

0,29
5,440,12

67

9,25

Atalgojumi kopā (67%)

Sociālais nodoklis (16,3%)

Komandē juma izdevumi (0,12%)

Pakalpojumu apmaksa kopā (5,44%)

Grāmatu, žurnālu un mācību līdzek ļu iegāde (0,29%)

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērt. līdz 50 Ls iegāde (9,25%)

Kapitālie izdevumi kopā (1,6%)

 
 

 Kopēja 2006.gada budžeta summa sastādīja - 109961,00 Ls – 100%, t.sk. līdzekļi 
no valsts mērķdotācijas to pedagogu algām, kuri strādā ar piecgadīgiem un sešgadīgiem 
bērniem. Gribētos atzīmēt, ka šo līdzekļu apjoms ir nepietiekams, lai segtu visu 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītošanā iesaistīto pedagogu darba algas. Mūzikas 
skolotāju, sporta skolotāja, latviešu valodas skolotāja, skolotāja logopēda un pat 
0,9likmes grupu skolotāju algas tiek maksātas no Naujenes pagasta padomes budžeta. 

      Uz 2007. gada 1.janvāri Naujenes pirmsskolas izglītības iestādei parādu nav. 
Budžeta izpilde uz 2006. gada 31.decembri sastādīja 100 % no apstiprinātas summas. 
Līdzekļi ir iztērēti saskaņā ar plānu.  

 Kā ir redzams no diagrammas lielākos izdevumus sastāda algas un sociālais 
nodoklis – 83,3% no kopējā budžeta. Tālāk seko izdevumi, kuri ir saistīti ar iestādes 
darbības nodrošināšanu –  energoresursu apmaksa – 9,25%. Kā redzams Pielikumā Nr. 5, 
pateicoties mērķtiecīgiem pasākumiem virzītiem uz energoresursu ekonomiju neskatoties 
uz to, ka ar katru gadu pieaug tehnisko līdzekļu skaits iestādē, līdzekļu daudzums 
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paredzētais energoresursu apmaksai procentuāli stabili turpina samazināties. Samērā 
nelielu procentu sastāda pakalpojumu apmaksa tikai – 5,44%, tajā iekļaujas visi 
savstarpēji līgumi par iestādes apkalpi un nepieciešamo funkciju nodrošināšanu. 

 
 
Iestādes darbinieku nodarbinātība 
 
 

 Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē 2006.gadā bija nodarbināti 32 
darbinieki ( 32,85 likmes), no tiem – 17 pedagogi (16,1likmes), 18 -pārējie darbinieki 
(16,75likmes), daži no viņiem strādā amatu apvienošanas kārtībā. Vidējais pedagogu 
vecums 36 gadi, vidējais pārējo darbinieku vecums – 41gadi. Iestādes pedagogu 
vidējais pedagoģiskais darba stāžs – 15 gadi, tehnisko darbinieku vidējais darba stāžs 
sastāda – 23 gadi (pielik. Nr.6).  
       Kadru maiņas 2006.gadā nebija, kas liecina par to, ka iestādē strādā pieredzējis 
stabils kolektīvs un tajā ir pozitīva darba gaisotne kopumā.   

 
 

Pozitīvais iestādes darbinieku darbā: 
 

1. Izveidojās laba sadarbība starp visiem iestādes darbiniekiem un administrāciju, t.sk. 
vadītāju A.Vaideri, kura daudz strādā pie vadības darba pilnveides, kā arī ievieš darbā 
pieredzi iegūto strādājot ar projektiem.  

2. 2006.gadā par Gada skolotāju kļuva Ņ.Ļipina, 
pedagogs,kuram daudz radošu ideju un kurš labprāt dalās ar 
tām un atbalsta kolēģus. Skolotājas bagātīgi sakrātais 
metodiskais materiāls vienmēr ir pieejams kolēģiem. 

 
 
 
3. Metodiķe V.Naklonova ne tikai labi vadīja pasākumu 

organizēšanas darbu, bet arī ar savu uzvedības kultūru, 
ētiskām normām kalpoja par paraugu visiem jauniem pedagogiem. Viņas atklātās 
nodarbības bagātināja skolotāju pieredzi, ļāva skolu pārstāvjiem pārliecināties par 
bērnu labu sagatavotību skolai. Padomi par scenāriju saturu, metodiskajā kabinetā 
pieejamo literatūru bija ļoti noderīgi. Prasme disciplinēt bērnus un sevi palīdz 
sasniegt ļoti labus rezultātus visos pasākumos. 

4. Metodiķe I.Žemčugova iepazīstināja pedagogus ar noderīgām un vajadzīgām 
jaunākām pedagoģiskām atziņām, papildināja metodisko kabinetu ar metodiskiem 
ieteikumiem, labprāt palīdzēja jauniem skolotājiem nodarbību plānošanā. Par jauno 
tehnoloģiju veiksmīgu izmantošanu darbā Inna18.novembrī saņēma Naujenes pagasta 
pateicības rakstu. 

5. Metodiķe Ž.Ostapko – vispusīgs pedagogs, kurš spēj ļoti daudz dot bērniem. Vienmēr 
savaldīta jebkurā situācijā gan ar bērniem, gan ar kolēģiem. 

6. Rita Ļahiene skolotāja - metodiķe, kura vienmēr var sniegt profesionālu padomu 
mazu bērnu attīstības jomā. 

7. Bērniem ļoti patika sporta nodarbības, kuras vadīja fiziskās audzināšanas skolotāja 
N.Ivanova. Skolotāja mīl un saprot bērnus.Viņas radītie pasaku tēli padarīja 
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pasākumus jautrākus, dzīvākus, paliekošus atmiņā („Cālis”, „Bērnības svētki”, 
„Zinību diena”). 

8. Viens no labākiem gada pasākumiem  bija 18.Novembra svētki, jo to  organizēšanā 
iesaistījās visi pedagoģi, kuri strādā ar 5.,6.bērniem, īpašu noskaņu radīja darbinieku 
koris. 

9. Pieauga jauno pedagogu Daces Mukānes un Larisas Vansovičas profesionālās 
iemaņas, tās bija labi novērojamas pasākumu laikā un grupas noformējumā. Larisa 
daudz laika velta tam, lai nodarbībās ieviestu jaunas idejas. 

10. Iestāde visu gadu izskatījās īpaši pievilcīga, pateicoties V.Naklonovas un Ņ.Ļipinas 
gaiteņu noformējumam.   

11. Svētku sagatavošanas gaitā bija viegli strādāt ar T.Zviceviču, kurai ir radoša un 
nestandarta pieeja darbam ar bērniem. Pedagogs, kurš katru brīvo brīdi velta darbam 
ar bērniem. Viņas svētku noformējums zālē vienmēr veiksmīgi papildināja 
pasākumus un radīja svētku noskaņu. 

12. Tatjana Oļesova un Elvīra Švilpa – pedagogi, kuri ļoti daudz strādāja pie savas grupas 
bērnu attīstības. Gada nogalē viņas pārsteidza visus ar laukumu veiksmīgu 
Ziemassvētku noformējumu, piesaistot darbam arī  Innu Žemčugovu un Allu Bondari. 

13. Jeļena Jegorova uzrakstīja interešu programmu ansamblim un saņēma tam 
finansējumu no valsts mērķdotāciju fonda. Viņa palīdzēja  arī nodarbību 
organizēšanā, ja bija nepieciešams muzikālais pavadījums.  

14. Jeļena Samijloska profesionāli un prasmīgi organizēja saimniecisko darbu. Vienmēr 
dzīvespriecīga, labsirdīga, jauka ikdienas saskarsmē. 

15. Viens no labākiem skolotāju palīgiem iestādē – Olga Gauka, kura ne tikai iesaistījās 
mācību procesā, bet arī kopā ar grupas skolotāju Ņ.Ļipinu pilnīgi pārveidoja grupas 
ārējo izskatu.  

16. Par ilggadējo darbu, sirsnīgu attieksmi pret bērniem skolotāja palīgs Veneranda Bule 
18.novembrī saņēma Naujenes pagasta pateicības rakstu. 

 
 
Komunikācija ar sabiedrību 
 
 Viens no svarīgākiem uzdevumiem pie kuriem strādāja iestādes kolektīvs 
2006.gadā:  
darbs ar vecākiem, tas notika 7 virzienos: 

• Vecāku sanāksmēs svarīgākie izskatītie jautājumi: „Pirmsskolas izglītības 
programmas saturs, laikmeta prasības izglītībai”, „bērna gatavība skolai”, „kā 
pārvarēt adaptācijas problēmas”, „Tikšanās ar skolu pārstāvjiem”. 

• Vecāku padomes sēdēs izskatītie jautājumi: vecāku palīdzība iestādes 
sagatavošanā jaunajam mācību gadam, tradicionālā rožu stādīšana maija mēnesī 
pie iestādes, gada budžeta akceptēšana, iekšējie kārtības noteikumi, Ziemassvētku 
pasākumu rīkošana. 

• Grupu vecāku sanāksmēs un individuālo pārrunu laikā izskatītie jautājumi: bērna 
izaugsme, bērna darbu mape, agresivitāte pirmsskolas vecumā, viena diena bērnu 
dārzā – foto izstāde, rotaļlieta – bērna attīstīšanas līdzeklis, bērna gatavība skolai. 

• Vecāku aktīva līdzdalība svētkos, kuri izceļ ģimenes lomu bērnu audzināšanā: 
Mātes diena, Vecmāmiņu diena, Tēvu diena u.c. 
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•  Informatīvās lapas vecākiem par aktuālām tēmām: Valodas attīstība dažādos 
vecumos un logopediskie vingrinājumi, kaitīgo vielu saturs produktos – kā to 
noteikt, Bērns un viņa drošība. 

• Mājas darbu sagatavošanas instrukcijas. 
  
 Daudz tika strādāts arī pie sadarbības ar Naujenes pagasta teritorijā esošām 
iestādēm (Pielikums Nr.8): 

• Naujenes pagasta padomes administrācija un nodaļas – konsultācijas finanšu un 
lietvedības jautājumos. 

• Sociālais dienests – darbs ar trūcīgām ģimenēm, bērniem no sociāli apdraudētām 
grupām un viņu vecākiem. 

• Pagasttiesa – bērnu tiesību pārkāpumu gadījumā, īpaši tad, kad bērniem tika liegta 
iespēja saņemt obligāto piecgadīgo un 
sešgadīgo izglītību. 

• Mūzikas skola – kopīgi koncerti, mūzikas 
skolotāju darbs ar nākamiem absolventiem 
iestādē, mūzikas skolas skolotāju piedalīšanās 
iestādes vecāku sanāksmēs. 

• Bibliotēka – bērnu ekskursijas, bērnu žūrija, 
Dzeju dienas, tikšanās ar rakstniekiem, 
Grāmatu svētki. 

• Naujenes un Lāču pamatskolas -  bērnu ekskursijas, sagatavošanas grupu 
apmeklējumi, skolu skolotāju piedalīšanās iestādes vecāku sanāksmēs, direktoru 
piedalīšanās „Cālī – 2006 ”. 

• Informatīvais bilitenis „Naujenes vēstis” – aktuālu rakstu regulāra iesniegšana, 
diemžēl ierobežota apjoma dēļ tika publicēti tikai daži no tiem. 

• Ģimeņu ārstu prakses -  bērnu profilaktiskā apskate iestādē, norīkošana uz potēm, 
konsultāciju un rekomendāciju saņemšana par jautājumiem saistītiem ar bērnu 
veselību. 

• Naujenes bērnu un jauniešu centrs – kopīgi pasākumi: koncerti, izrādes, Jāņu zāļu 
tirdziņš un citi. 

• Kultūras centrs – kopīga svētku programmu izveide un vadīšana: Pirmklasnieku 
svētki, Bērnības svētki un citi. 

 
Daudz tika strādāts arī pie sadarbības ar citām iestādēm: 

• Rīgas leļļu teātris un Cirks, Daugavpils teātris  – 
2 izrādes gadā iestādē un 1 Daugavpils teātrī 

• 12. Daugavpils PII, Ilūkstes PII, Krāslavas PII – 
regulāras pieredzes apmaiņas starp pedagogiem 
uz vietām iestādēs, kopīgi pasākumi – semināri, 
kursi 

• LVAVA – regulāri semināru apmeklējumi sakarā 
ar bilingvālo izglītību 

• Daugavpils rajona izglītības pārvalde – semināri, 
informatīvās sanāksmes, konsultācijas 

• SIA „ALTA-M” – bērnu ēdināšanas nodrošināšana 
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Tika organizēts arī darbs ar projektiem: 
• 2006.gads -  ESF projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla un 

nodrošinājuma izveide” – šī projekta ietvaros kolektīvs iepazinās ar ES pedagogu 
darba specifiku, prasībām Eiropas izglītības sistēmai, kā arī izstrādāja SVID 
analīzi par izglītības stāvokli Latvijā, par ko saņēma atzinību no projekta vadības. 

• Projekta „Interneta pieslēgumu izveide un uzturēšana Daugavpils rajona skolās un 
bibliotēkās” ietvaros 2006.gada 26.janvārī vadītājas kabinetā tika ierīkots gada 
bezmaksas internets ar datu bāzes pārraides pieslēgumu un uzstādīta aparatūra par 
kopējo summu Ls 1652,00 (dators, skaneris un printeris), kā rezultātā paātrinājās 
informācijas apmaiņas iespējas ar pašvaldības iestādēm un paaugstinājās 
lietvedības un metodiķu darba kvalitāte. 

 
 
 

 
2007.gada prioritātes: 
 
1. Materiālās un metodiskās bāzes pilnveide:  

• Ēkas tehniskās ekspertīzes veikšana 
• Kseroksa iegāde 
• Krāsainā printera iegade 

2. Drošas vides uzturēšana darbiniekiem un bērniem: 
• Papildapgaismojuma ierīkošana 
• Skolotāju krēslu iegāde 
• Ugunsdzēšamo aparātu iegāde 
• Apkures iekārtu remonts un katlu mājas kosmētiskais remonts 
• Ventilācijas sūkņu darba atjaunošana ēkā 
• Mazvērtīgā inventāra iegāde 
• 2 baktericīdo lampu iegāde 

3.Pedagogu darba efektivitātes paaugstināšana: 
• Kursu apmeklēšana 
• Semināru apmeklēšana 
• Atklāto nodarbību apmeklēšana 
• Sadarbība ar metodiķiem  

4.Energoresursu ekonomijas pasākumi: 
• Tualešu ūdens bāku nomaiņa 
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1. pielikums  
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” struktūra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestāde „Rūķītis” 

(vadītājs) 

Grupa “Cālīši” – 
bērni vecumā no 1,5 līdz 3 g. 

Metodiķis  Saimniecības  
vadītāja 

• skolotāju palīgi (7 likm.) 
• apkopēja (1 likm.) 
• sētniece (1 likm.) 
• veļas mazgātāja 
   (1 likm.) 
• apkures iekārtu operatori  
   (1 likm. un 3 sezonas) 
• remontstrādnieks  
   (1 likm.) 

Latviešu valodas  
skolotāja – 1 likm. 

Pirmsskolas 
iestādes māsa  

Sekretāre  

Fiz.audzināšanas  
skolotāja –0,25likm. 

Mūzikas skolotāja – 
1,75 likm. 

Skolotājs -logopēds – 
0,5 likm. 

Angļu valodas pulciņa 
vadītāja - 0,25 likm. 

Ritmikas skolotāja -  
0,19 likm. 

Ansambļa vadītāja - 
0,095 likm. 

Datorpulciņa vadītāja - 
0,25 likm. 

Interešu izglītība 

Grupa “Zivtiņas” – 
bērni vecumā no 4 līdz 5 g. 

Grupa “Bitīte” – 
bērni vecumā no 5 līdz 6 g. 

Grupa “Ābolītis” – 
bērni vecumā no 6 līdz 7 g. 

Grupa “Skudriņas” –  
bērni vecumā no 2 līdz 5g. 

(latviešu grupa) 

Grupa “Rūķīši”- 
bērni vecumā no 2 līdz 4 g. 

Grupa “Ziediņi” – 
bērni vecumā no 5 līdz 6 g.  

(latviešu grupa) 

Grupa “Ziediņi” – 
bērni vecumā no 6 līdz 7 g.  

(latviešu grupa) 
 

Naujenes pagasta padome 
(dibinātājs) 

Daugavpils rajona 
Izglītības pārvalde 

(metodiski konsultatīvais 
darbs) 

Izglītības, kultūras un veselīga 
dzīvesveida veicināšanas 

komiteja (kontrole) 
 

Pedagoģiskā  
padome 

Iestādes padome  
(izstrādā 

priekšlikumus) 
Vecāki 

IZM vispārējās izglītības 
departamenta speciālisti 

(konsultācija, pārraudzība) 

Izglītības valsts inspekcija 
(pārraudzība) 

Naujenes pagasta 
padomes 

izpilddirektors 
(kontrole) 

Pirmsskolas skolotājas – 
11,5 likm. 
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2. pielikums  

 
 
 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 

apmeklējošu bērnu skaits pa gadiem 
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3.pielikums  

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 
absolventu sadale pa mācību iestādēm 
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2003
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Vecāku atsauksmes par bērnu sagatavošanu skolai 

 
“… Mans dēls Pavels pabeidza Jūsu iestādi 2006.gadā. Tagad viņš mācās 
15.vidusskolā 1.klasē. Pateicoties Jūsu pedagogu augstai profesionālitātei mans dēls 
mācās teicami. Viņš vēl pirmsskolas izglītības iestādē apguva matemātikas pamatus, 
labi zināja krievu un latviešu alfabētu, ieguva labas latviešu valodas zināšanas. 
Pedagogi palīdzēja attīstīt loģisko domāšanu, atmiņu. Mans bērns aizgāja uz skolu 
pilnīgi sagatavots. Liels paldies par to visam iestādes “Rūķītis”  kolektīvam! 

Pāvela Parfjonova mamma.” 
 

“… Esmu ļoti apmierinata ar manas meitas sagatavošanu skolai, jo kopš pirmās 
dienas, skolā nebija nekādu grūtību. Ipaši priecēja tas, ka bērnam saskarsme ar 
pirmsskolas pedagoģiem sagādāja prieku. Liels paldies skolotājiem par individuālu 
pieeju, sapratni un atsaucību.  
 Īpašu paldies gribētos pateikt par latviešu valodas zināšanām. Skolā kļuva 
redzams, ka šis priekšmets nesagādā grūtības, jo stabili pamati ir ielikti pirmsskolas 
izglītības iestādē. Arī parējie priekšmeti, pateicoties sistemātiskam darbam, 
pirmsskolas mājas darbiem (bērni ir pieradināti patstāvīgi strādāt), nesagādā grūtības. 
 Gan vecāku, gan bērnu atmiņā palika arī daudzie svētki, kuri vienmer bija krāšņi 
un interesanti. Mūsu bērni tajos vienmēr bija lieliski aktieri, dziedatāji un dejotāji.   

Paldies, Elizabetes Bogdanovas mamma” 
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Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”  

2006.gada absolventu tālākgaitas  

N.p
.k. 

Vārds, uzvārds Personas 
kods 

Dzīves vieta Izglītības iestāde, kuru 
apmeklē 2006./2007.m.g. 

1. Baranovska Līga 210199-12126 Krauja, Daugavas 30-4 Vienības pamatskola 
2. Biriņa Viktorija 221298-12120 Lociki, Vienības 4-39 Naujenes pamatskola 
3. Borovska Anastasija 200899-10228 Lociki, Vienības 1-17 Daugavpils 12.vidusskola 
4. Bule Žanete 180899-12407 Lociki, Vienības 10-47 Vienības pamatskola 
5. Lociks Arnis 260699-12119 Naujenes pag., Zastenki Naujenes pamatskola 
6. Nainiša Kristīne 010999-12100 Vecstropi, 18.Novembra 371 Naujenes pamatskola 
7. Petrova Jūlija 120599-12134 Lociki, Vienības 2-30 Lāču pamatskola 
8. Pudāns Broņislavs 221099-12108 Krauja, Daugavas 2 D-pils logoped. internātskola 
9. Rimicāne Mārīte     150499-12118 Krauja, Meža 4-27                                   Naujenes pamatskola 
10. Rudko Laura 130199-12126 Krauja, Daugavas 38-1 Naujenes pamatskola 
11. Ruskule Enija Katrīna 110999-10606 Krauja, Meža 6-1 Vienības pamatskola 
12. Skalders Rodrigo 190199-12051 Naujenes pag.,Viļuši Vienības pamatskola 
13. Strautmale Santa 191099-12119 Lociki, Vienības 5-31 Daugavpils 1.bērnudārzs 
14. Voitovičs Igors  040899-10236 Lociki, Vienības 5-28 Lāču pamatskola 
15. Zujeva Marija 160799-12105 Krauja, Daugavas 2 Naujenes pamatskola 
16. Zujeva Veronika 091299-10218 Naujene, Vecpils 8-9 Naujenes pamatskola 
17. Grigorjeva Žanna 250699-12114 Krauja, Daugavas 2 Naujenes pamatskola 
18. Fjodorovs Jevģēnijs 010299-12105 Krauja, Daugavas 2 D-pils logoped. internātskola 
19. Aleksejeva Valērija    010899-12131 Lociki, Vienības 2-21    Lāču pamatskola 
20. Aleksejevs Dmitrijs     260999-12101 Vecstropi, 18.Novembra 428-1 Lāču pamatskola 
21. Bogdanova Elizabete 211099-12103 Vecstropi, 18.Novembra 390-17 15.vidusskola 
22. Bogdanova Margarita  090799-12126 Lociki, Vienības 6-43       Lielbritānijā  
23. Davidova Anna Marija  041099-10744 Rīga, Ilūkstes 54/7-60 5.vidusskola 
24. Fominiha  Kristīne  291199-12111 Vecstropi, 18.Novembra 420-13 Lāču pamatskola 
25. Grustāne Jana 211299-12100 Naujene, Vecpils 8-10 Naujenes pamatskola 
26. Hvorostjanko Aleksejs 250199-10209 Lociki, Vienības 2-71 Lāču pamatskola 
27. Ivanova Anastasija              090299-12128 Krauja, Daugavas 21-1                                         Lāču pamatskola 
28. Jakovļevs Sergejs           101299-12107 Lociki, Vienības 2-60 Lāču pamatskola 
29. Kaķīte Anastasija 260699-12127 Sventes pag., Parka 1-23 Lāču pamatskola 
30. Kustova Viktorija 190599-12128 Lociki, Vienības 5-49 Lāču pamatskola 
31. Ostapko Jevģēnijs           170599-12102 Naujene, Skolas 7 Naujenes pamatskola 
32. Ostapko Konstantīns       270899-12102 Lociki, Vienības 10-25                 11.vidusskola 
33. Paļčevska Valērija 100499-12107 Naujenes pag., Zastenki Naujenes pamatskola 
34. Parfjonova Natālija     040699-12103 Vecstropi, 18.Novembra 390-15 15.vidusskola 
35. Parfjonovs Pāvels 040499-12106 Vecstropi, 18.Novembra 390-4 15.vidusskola 
36. Samsonova Alisa 011099-12105 Krauja, Daugavas 38-2 Naujenes pamatskola 
37. Semjonovs Jevģenijs           080599-12108 Krauja, Daugavas 39                                   Naujenes pamatskola 
38. Sidorova Diāna        041099-12117 Krauja, Meža 6-21              9.vidusskola 
39. Siņkevičs Dmitrijs 220699-12102 Krauja, Meža 4-105 Lāču pamatskola 
40. Smirnova Jeļizaveta 020899-10210 Naujenes pag., Stropu c. Vidus 4 5.vidusskola 
41. Stalidzāne Marianna 200899-12100 Naujene, Vecpils 3-5 Naujenes pamatskola 
42. Timofejeva Jūlija 220499-12105 Naujene, Vecpils 3-2 13.vidusskola 
43. Zviceviča Vladlena            170199-12108 Lociki, Vienības 2-69 13.vidusskola 

Naujenes pamatskola – 14 
Lāču pamatskola – 11 
Citas skola Daugavpilī – 17 
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Ārzemēs -1  
 
 
 

4.pielikums  
 
 
 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 

budžeta pieaugums pa gadiem 
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5. pielikums  
 
 
 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 

budžeta sadale pa ekonomiskām kategorijām (%) 
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2005 58,5 15,88 0,12 14 0,6 10,1 0,8

2006 67 16,3 0,12 5,44 0,29 9,25 1,6

atalgojums 
kopā

soc.nodokl. komandējum
i

pakalpojumi grāmatas un 
māc.līdz.

mater.,energ
ores.

kapitālie izd.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
26 

 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


6.Pielikums  
 

 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes”pedagogu saraksts 

 
 
Nr
. 
p.
k. 

Uzvārds, 
vārds 

Iegūtā specialitāte Pēdējie kursi 2007 2008 2009 2010 

1. Bondare 
Alla 

Bioloģijas, ģeogrāfijas un 
veselības mācība 
Pirmsskolas skolotājs 

“Pirmsskolas izglītības programmas satura un 
mācību metodikas aktuālie jautājumi” 2006.g. 36 st. 
Nr.436 

  XX  

2. Cirša Jeļena Sākumskola  
Pirmsskolas skolotājs 

Angļu valodas kursi 2006.g. 72 st. Nr.1808      

3. Ivanova 
Nataļja 

Pirmsskolas skolotājs “Bērna fiziskā attīstība pirmsskolas pedagoģiskajā 
procesā” 2006.g. 36 st. Nr.1946 

  XX  

4. Jegorova 
Jeļena 

Kora diriģēšana, 
dziedāšana 
visparizglītojošā skolā 

“Bilingvālo mācību un LAT2 metodika mūzikas 
nodarbībās” 2004.g. 72 st.  

    

5. Ļahiene Rita Pirmsskolas pedagoģija un 
psiholoģija, 
pirmsskolas audzināšanas  
metodiķis, sākumskola 

“Pirmsskolas izglītības programmas satura un 
mācību metodikas aktuālie jautājumi” 2006.g. 36 st. 
Nr.438 

  XX  

6. Ļipina Ņina Pirmsskolas pedagoģija un 
psiholoģija  

“Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā 
sagatavošana skolai: problēmas un risinājumi” 
2005.g. 36 st. Nr. 517 

 XX   

7. Mukāne 
Dace 

Pirmsskolas skolotāja “Pirmsskolas izglītības skolotāju kompetences 
pilnveidošana, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
sagatavošana skolai” 2006.g.36 st. Nr.A2-
9014111111-1881 

  XX  

8. Naklonova 
Vita 

Pirmsskolas skolotājs “Pirmsskolas izglītības programmas satura un 
mācību metodikas aktuālie jautājumi” 2006.g. 36 st. 
Nr.437 

  XX  

9. Oļesova 
Tatjana 

Sākumskola 
Pirmsskolas skolotājs  

“Portidžas agrīnās korekcijas macībsistēmas 
pamatkurss” 36 st. Nr.120/04 

XX   XX 
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10. Ostapko 
Žanna 

Vēsture, sabiedrības 
mācība,  
pedagoģiskā klase 

“Pedagoģiskais process pirmsskolā: pamatprasības 
un satura vadlīnijas” 2005. g. 36 st. Nr. 450 

 XX 
darbs ar 
5. un 6.g. 
bērniem 

  

11. Suseja 
Marija 

Defektoloģija  “Korekcijas audzinošais darbs speciālajās 
pirmsskolas iestādēs (grupās) bērniem ar runas 
traucējumiem” 2004.g. 36 st. Nr. 4664   

XX 
Darbs ar 
5. un 6.g. 
bērniem 

   

12. Švilpa Elvīra Krievu valoda, literatūra 
un pasaules kultūras 
vēsture 
Pirmsskolas skolotājs 

“Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā 
sagatavošana skolai: problēmas un risinājumi” 
2005.g. 36 st. Nr. 530 

 XX   

13. Šušunova 
Tamāra 

Deju skolotājs “Mūsdienu dejas žanru pasniegšanas pilnveide” 
2006.g. 36.st. Nr.2929 

  X  

14. Vaidere 
Anna 

Fizika, matemātika, 
latviešu valoda 
Pedagoģijas 
maģistrantūra 

“Bērnu un jauniešu nometņu vadītājs” 2005.g. 60 st. 
Nr.DR 000025 
„Pedagoģiskais process pirmsskolā: pamatprasības 
un satura vadlīnijas” 2006.g. 72st. Nr.120 
“Izglītības iestādes vadība un tās vadītāja 
kompetences pilnveidošana” 36st. Nr.26/06. 

  XX 
 
 
 
 
 

vadība 

 

15. Vansoviča 
Larisa 

Sakumskolas skolotājs 
Pirmsskolas skolotājs 

“Pirmsskolas izglītības skolotāju kompetences 
pilnveidošana, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
sagatavošana skolai” 2006.g.36 st. Nr.A2-
9014111111-1883 

  XX  

16. Zviceviča 
Tatjana 

Sākumskola, pamatskolas 
mūzika 

“Mūzikas mācība pirmsskolā: saturs, metodes, 
organizācijas formas” 2005. 36 st. n. 508  

 XX   

17. Žemčugova 
Inna 

Matemātika  
Pirmsskolas skolotājs 

“Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā 
sagatavošana skolai: problēmas un risinājumi” 
2005.g. 36 st. Nr. 519 

 XX   
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7.Pielikums  
Skolotāju un tehnisko darbinieku darba stāžs 

 
Skolotāji    Tehniskie darbinieki 

Nr.
p/k 

Vārds, uzvārds  Darba 
stāžs 

 Nr. 
p/k 

Vārds, uzvārds Darba 
stāžs 

1. Bondare Alla 5  1. Boļšakova Nadežda 20 
2. Cirša Jeļena 7  2. Bule Veneranda 32 
3. Ivanova Nataļja 21  3. Butovs Sergejs 7 
4. Jegorova Jeļena 22  4. Gauka Olga 26 
5. Ļahiene Rita 39  5. Ģiņeviča Ināra 13 
6. Ļipina Ņina 18  6. Habibullins Igors 23 
7. Mukāne Dace 1  7. Ignatjeva Zoja 37 
8. Naklonova Vita 14  8. Ivanova Nataļja 6 
9. Oļesova Tatjana 4  9. Jegorova Anna 11 
10. Ostapko Žanna 23  10. Jegorova Jeļena 22 
11. Suseja Marija 38  11. Kapustina Ņina 27 
12. Šušunova Tamāra 24  12. Kuhaļska Anastasija 32 
13. Švilpa Elvīra 5  13. Podošvina Viktorija 27 
14. Vaidere Anna 19  14. Podošvins Eduards 27 
15. Vansoviča Larisa 4  15. Samijlovska Jeļena 22 
16. Zviceviča Tatjana 9  16. Ungers Vladislavs 35 
17. Žemčugova Inna 4  17. Zvicevis Juris 14 
18.    18. Žemčugova Inna 31 
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8.pielikums 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām,  
īstenojot pirmsskolas vecuma Bērna attīstības un audzināšanas procesu 

 
 
 
 

Naujenes pagasta padome 
 Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komiteja 
  Naujenes pagasttiesa 
   Naujenes pagasta Sociālais dienests 
    Ģimeņu ārstu prakses 
     SIA „ALTA-M” 
 
 
Daugavpils rajona izglītības pārvalde                                            Naujenes mūzikas skola 
 Ilūkstes PII                                                Naujenes bērnu un jauniešu centrs   
  12. Daugavpils PII                                Naujenes pamatskolas    
    Krāslavas PII                           Lāču pamatskola    
    LVAVA 

 
 
 

Bērna attīstības un  
audzināšanas process 

 
 
 

Daugavpils teātris                                                                                  Naujenes bibliotēka 
           Rīgas leļļu teātris                                                      Naujenes kultūras centrs  
           Rīgas cirks                  Informatīvais bilitenis „Naujenes vēstis”   
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9.pielikums 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” 

darba plāns 2007. gadam 
 

Nr.p.
k. 

Pasākums  Norises 
laiks 

Norises 
vieta  

Mērķauditori
ja  

Atbildīgie  

 1.1.1. Pasākumi, saistītie ar bērnu 
attīstības un audzināšanas procesa 
nodrošinājumu (nolikumā  paredzētas  
funkcijas un pienākumi) 

    

 Pedagoģiskās padomes sēdes: 
1. janvāris 

1) 2006. gada relīze 
2) Atklāto nodarbību analīze 

2. maijs 
1) Izziņu izsniegšana  
     absolventiem 
2) Mūzikas izmantošana nodarbībās.   
3) NPII izstrādātas matemātikas 

programmas akceptēšana  
4) Pedagogu slodzes 2007./2008.māc.g. 

3. augusts   
1)   2006./2007.māc.g. rezultātu analīze 
2)  Audzēkņu grupu komplektācija 

2007./2008.māc.g. 
3)   2007./2008.māc.g. mērķa, uzdevumu, 

nodarbību sarakstu un nedēļu tēmu 
akceptēšana 

 
25.01.   

 
 

24.05. 
 
  
 
 
 
 

30.08.  

NPII Skolotāji A.Vaidere 

 Metodiķu tematiskās konsultācijas: 
1.Kreiļu apmācības metodika. Matemātikas 

pasniegšanas metodika  
2.Mūsdienu pieejas valodas attīstībai.  
3.Interneta iespējas apgūstot vizuālā cikla 

priekšmetus  
4.loģiskas domāšanas attīstības iespējas 
5.Vērojumi dabā 
6.Bērnu attīstošā procesa plānošana  
7.Rotaļnodarbību organizēšana   
8.Ētikas jautājumu iekļaušana programmā  
9.Bērnu paškontrole un pašregulācija, 

draudzība  

 
11.01. 

 
8.02. 
15.03. 

 
12.04. 
10.05. 
13.09. 
11.10. 
8.11. 
13.12. 

NPII Skolotāji   
A.Vaidere 
 
A.Vaidere 
I.Žemčugova 
 
Ž.Ostapko 
Ž.Ostapko 
R.Ļahiene 
R.Ļahiene 
V.Naklonova 
V.Naklonova 

 Piedalīšanās pagasta padomes 
komisiju, darba grupu darbā 

  Naujenes 
pagasts 

A.Vaidere A.Vaidere 

 Vadības komandas apspriedes 
• Gatavošanās  pedsēdei, darba gaita. Bērnu 

saslimstības analīze. Bērnu kreiļu 
īpatsvars grupās. 

• Apmeklēto nodarbību un pasākumu 
analīze.  

• Bērnu ēdināšana. Bērniem draudzīga vide 
grupas telpā. 

Reizi 
mēnesī 
8.01. 

 
 

5.02 
 

5.03 

NPII Darbinieki A.Vaidere 
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Rajona semināra rīkošanas secība. 
• Sagatavošanas grupu bērnu gatavība 

skolai 
• Izlaidumu organizēšana. Bērnu attīstības 

tendenču atspoguļošana dokumentācijā  
•  Skolotājiem piemērotas vides izveide 

grupu telpās 
• Bērnu adaptācijas jautājumi 
• Vecāku iesaiste bērnu attīstīšanas procesā 
• Bērnu saslimstības analīze 
• Ziemassvētku pasākumu norise. 

 
 

2.04. 
07.05. 

 
 

04.06. 
 

03.09. 
01.10. 
5.11. 
3.12. 

 Atklātās nodarbības Mācību 
laikā 

NPII Skolotāji Ž.Ostapko 

 Individuālās konsultācijas Visa gada 
laikā 

NPII Skolotāji R.Ļahiene 
Ž.Ostapko 
V.Naklonova 
I.Žemčugova 

 Piedalīšanās skatēs un konkursos 
• „Cālis – 2007” 
 

• „Dejas brīnums’’ 
 

• Bērnu mākslas izstāde „LIDICE-2007” 

 
Februāris 

 
15.02. 

 
19.01. 

 
 

 
Mūzikas 

skola 
Daugav. 

raj. 
IPIIMC 

Rīga BJC 
„Daugmala” 

 
Audzēkņi 

 
Audzēkņi 

 
audzēkņi 

V.Naklonova 

 Darbs ar jauniem pedagoģiem      Visa gada 
laikā 

NPII D.Mukāne, 
L.Vansoviča 

R.Ļahiene 

 Vecāku padomes sēdes 
• 1. Vecāku palīdzība iestādes sagatavošanā 

jaunajam mācību gadam. 
2. Tradicionālā rožu stādīšana kopā ar 
vecāku padomi 4.maijā 

• 1.Vecāku komitejas priekšsēdētāja 
ievēlēšana. 2.Darba plāna izveide 
nākošajam māc.gadam 

• 1. Gada budžeta akceptēšana 
2.  Ziemassvētku pasākumu   organizēšana  

 
03.05.  

 
 
 

07.09. 
 
 

02.11. 
 

NPII Vecāki A.Vaidere 
V.Naklonova 

 Vecāku kopsapulces 
• “Pirmsskolas izglītības saturs, laikmeta 

prasības izglītībai” „Rotaļļieta – bērna 
attīstīšanas līdzeklis” 

• „Kā bērniem mācīt godīgumu” 
• “Bērnu drošība. Kreiļu attīstības 

īpatnības” 

 
30.01. 

 
 

27.03. 
 

28.08. 

 
NPII 

 
Visi vecāki 

 
 

Visi vecāki  

A.Vaidere 
V.Naklonova 

 Individuālās konsultācijas Visa gada 
laikā 

 Vecāki A.Vaidere 
R.Ļahiene 
Ž.Ostapko 
V.Naklonova 

 Tikšanās ar speciālistiem 
• Skolu pārstāvjiem 
• Logopēdu  
• Sociālā dienesta darbiniekiem 

Visa gada 
laikā 

 
NPII 

 
Vecāki  
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 1.1.2. 2007. gada norises     
 Valsts un gadskārtu svētku  

organizēšana 
• Lieldienas 
• Mātes diena 
• Zinību diena 
• Latvijas proklamēšanas diena 
• Ziemassvētki  

 
 

10.-13.04. 
10.-11.05.  

03.09. 
16.11. 

 
18.-24.12. 

 
 

NPII 

 
 

Audzēkņi 
Vecāki  

Skolotāji  

V.Naklonova 

 Latviskās dzīvesziņas tradīciju izkopšanas 
pasākumi 

• Meteņi 
• Miķeļi 
• Mārtiņi   

 
 

16.02.  
28.09. 
09.11. 

 
 

NPII 

 
 

Audzēkņi 
Vecāki  

Skolotāji 

V.Naklonova 

 Izklaides un sarīkojumi                  
• Vecmāmiņu diena 
• Tēvu diena 
• Izlaidumi  
• Skolotāju diena 

 
26.01. 
16.03. 

29.,30.05. 
05.10. 

 
NPII 

 
Audzēkņi  

Vecāki 
Skolotāji   

V.Naklonova 

 Bērnu darbu izstādes                         
• Valentīna dienai veltīta izstāde 
• Tuvojas pavasaris 
• Rudentiņš – bagāts vīrs 
• Mārtiņgailis 
• Mana Dzimtene – Naujenes pagasts 
• Ziemassvētku brīnums 

 
Februāris  

Marts  
Septembris 
Novembris 
Novembris 
Decembris 

 
NPII 

 
Audzēkņi  

Vecāki  
 

V.Naklonova 

 1.1.3. Sadarbība      

 Seminārs Daugavpils rajona PII skolotājiem 
„Darbs ar 1,5 -4 gadus veciem bērniem”  

Marts NPII Daugavpils 
rajona PII 

skolotājiem 

A.Vaidere 
Ž.Ostapko 

 Jauniešu centra izrādes Decembris 
 

NPII Audzēkņi, 
skolotāji 

V.Naklonova 

 Tikšanās ar 5.gadīgo un 6.gadīgo bērnu 
vecākiem, skolu pārstāvjiem  

Janvāris  NPII Audzēkņi, 
Vecāki, 

pedagogi 

Ž.Ostapko 

 Mūzikas skolas koncerts Aprīlis  NPII Audzēkņi, 
skolotāji 

V.Naklonova 

 Ilūkstes PII apmeklējums Maijs  Ilūkste  Skolotāji   
 Naujenes bibliotēkas pasākumu 

apmeklējums un darbs bērnu žūrijā 
Visu gadu bibliotēka  I.Žemčugova 

 1.1.4. Darbinieku talākizglītība, kursi, 
semināri 

    

 Pāratestācijas kursi kurinātājiem  Augustā  Igors 
Habibullins 
un 3 sezonas 
kurinātāji 

J.Samijlovska 

 Sertifikācijas kursi      
 “Darbs ar 3-4 bērniem” 

36 mācību stundas 
  Tatjana 

Oļesova 
 

 Kursi metodiķiem   V.Naklonova  
 Konference pirmsskolas izglītības iestāžu   A.Vaidere A.Vaidere 
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vadītājiem 
 A2 kursi iestāžu vadītājiem (bezmaksas 

valsts programma) 
 DU A.Vaidere A.Vaidere 

 1.1.5. Darbs ar projektiem  
• Tehniskā projekta izstrāde ēkas 

siltināšanai  
• Bērnu rotaļlaukumu renovācija (bērnu 

kustību attīstībai nepieciešamo iekārtu 
uzstādīšana) atbilstoši mūsdienu prasībām 

• Sporta zāles ierīkošana veļas mazgātavas 
telpā. Veļas mazgātavas pārcelšana un 
ierīkošana pagrabstāvā 

• Skolotāju darba vietas ierīkošana 

Visa gada 
laikā  

 Audzēkņi, 
skolotāji  

A.Vaidere 
 

 1.1.6. Darba aizsardzības pasākumi    A.Vaidere 
J.Samijlovska 

 2 centrālo celiņu kapitālais remonts (220 m²)     
 Darbinieku prof.apskates     
 grīdas remonts veļas mazgātavas priekštelpā     
 2 baktericīdo lampu iegāde     
 Kāpņu iegāde     
 Ugunsdzēšamo aparātu iegāde     
 Papildapgaismojuma ierīkošana     
 1.1.7. Reklāmas pasākumi      
 Rakstu publikācija avīzē “Naujenes vēstis”, 

Naujenes pagasta padomes mājas lapā  
Visa gada 

laikā  
Naujenes 
pagasts 

Naujenes 
pagasta 

iedzīvotāji  

V.Naklonova 

 Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes 
avīzes izdošana 

Visa gada 
laikā  

NPII Vecāki   

 1.1.8. Saimnieciskā darbība  NPII  A.Vaidere 
 

 Papildapgaismojuma ierīkošana    J.Samijlovska 
 Kseroksa iegāde      
 Skolotāju krēslu iegāde     
 Tualešu ūdens bāku nomaiņa     
 Ugunsdzēšamie aparātu iegāde     
 Apkures iekārtu remonts un katlu mājas 

kosmētiskais remonts 
    

 Tehniskās ekspertīzes veikšana     
 Kāpņu iegāde     
 Mazvērtīgā inventāra iegāde      
 Ventilācijas sūkņu darba atjaunošana     
 Krāsainā printera iegāde      
 Linoleja nomaiņa     
 Pastaigu laukumu iekārtu remonts un krāsošana 1 reizi  

ceturksnī 
NPII   

 Stingras kontroles nodrošināšana par 
elektrības racionālu izmantošanu: 
- vasaras periodā sekot lai gaisma telpās 

tiktu izslēgta pēc 8.00, ziemas periodā – 
pēc 10.00 (atkarībā no laika apstākļiem) 

- sekot lai uz brīvdienām būtu atslēgtas 
visas iespējamas elektroierīces 

Katru dienu  NPII  J.Samijlovska 
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- elektrisko sildītāju izmantošanu noteikt 
tikai ārkārtes situācijās 

- nodrošināt maksimāli taupīgu katlu mājas 
darbu (ņemot vērā dienas un nakts režīmu, 
gaisa temperatūru ārā)  

- nodrošināt āras apgaismojuma ieslēgšanu 
tikai tumšās diennakts stundās 

 1.1.10. Citi pasākumi     
 Skolotāja logopēda darbs 

Vecāku un skolotāju iepazīstināšana ar 
grupas bērnu – logopātu valodas traucējumu 
diagnozēm un konsultāciju  sniegšana bērnu 
– logopātu vecākiem  

 
Individuāli 

pēc 
vajadzības 

NPII  A.Vaidere 
 

 Logopēdu semināru apmeklēšana Pēc grafika NPII  M.Suseja 
 Patstāvīgs darbs ar jaunāko pedagoģisko 

pieredzi un logopēdisko literatūru  
Regulāri  NPII  M.Suseja 

 Iestādes medicīnas māsas darbs. 
Patstāvīga kontrolē: 
mikroklimata ievērošana grupās: optimāla tº 
telpās, telpu slapja uzkopšana un vēdināšana 

Pastāvīgi  NPII   
PI māsa 

 Bērnu norūdīšana: ģērbšanas secības  
ievērošana, apģērba atbilstība laikam un tº 
grupas telpās, pastaigu režīma ievērošana, 
bērnu veselības stāvokļa novērošana 
pastaigas laikā. Kustību aktivitāšu atbilstības 
kontrole (dienas laikā:ārā un grupā, rīta 
rosme, fizkultūras nodarbības).  

Katru dienu NPII   
PI māsa 

 Sekošana bērnu  uztura atbilstībai veselīga 
uztura normām (uztura pamatingredientu 
pareiza atbilstība, uztura fitovitaminizēšana, 
sulu un augļu pietiekamība uzturā). 

Katru dienu NPII   
PI māsa 

 Bērnu vispārējā apskate pirms pieņemšanas 
grupā, veselības stāvokļa novērošana dienas 
laikā. Medicīniska palīdzība saskaņā ar epid. 
Norādījumiem.  

Katru dienu NPII   
PI māsa 

 Bērnu pārbaude uz pedikulozi un kašķi Katru 
pirmdienu 

NPII   
PI māsa 

 Kariesa profilakse: zobu tīrīšana, 
mazbērniem – skalošana  

Katru dienu NPII   
PI māsa 

 Telpu dezinfekcija Katru dienu NPII   
PI māsa 

 Telpu kvarcēšana Pēc 
epidemiologu 
norādījumiem 

NPII   
PI māsa 

 Saslimušo bērnu un darbinieku nekavējoša 
izolācija. Slimo bērnu nodrošināšana ar 
nepieciešamo aprūpi.  

Katru dienu NPII   
PI māsa 

 Epidēmijas laikā  telpu aerācija ar 
fitoncīdiem.  

Katru dienu NPII   
PI māsa 

 Individuālais darba ar vecākiem, kuru bērni 
ir disponēti uz saslimšanu: pārrunas, 
rekomendācijas, ārstu norādījumu izpilde.      

 NPII   
PI māsa 
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 Izglītošanas darbs veselības jautajumos ar 
vecākiem un iestādes darbiniekiem: 
instruktāžas, pārrunas, iepazīstināšana 
araktuāliem medicīniskiem rakstiem.  

Pēc 
vajadzības 

NPII   
PI māsa 

 Stājas traucējumu profilakse: koriģējošā 
vingrošana, bērnu antropometrija. Sekošana 
bērnu mēbeļu izmēra atbilstībai, savlaicīgai 
marķējuma maiņai    

Marts 
Septembris  

NPII   
PI māsa 

 Ilgi slimojoša bērna apmeklēšana mājās.      
PI māsa 

 Vispārnostiprinošie pasākumi: saules un 
gaisa vannas, kāju mazgāšana, ūdens 
procedūras ārā 

Vasarā  NPII   
PI māsa 

 Fitoterāpija, vitamīnizācija Pēc 
nepiecieša- 

mības 

NPII   
PI māsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iestādes vadītāja                                      A.Vaidere 
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