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1. Pamatinformācija par Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi „Rūķītis” 

1.1.  Iestādes juridiskais statuss 

 Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis“ ir Daugavpils novada domes 
dibināta un pakļautībā esoša vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde.  

 Pārskata gadā Iestāde īstenoja 4 IKVD licencētas pirmsskolas izglītības programmas  
un 4 interešu izglītības programmas bērniem pirmsskolas vecumā.  
 Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis“ darbības tiesiskais pamats ir 
Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas un 
citi ar iestādes darbību saistītie likumi un normatīvie akti, kā arī Iestādes nolikums.     

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

1.2.Iestādes izveidošana 
 
 Iestāde uzsāka savu darbību kā Naujenes bērnudārzs – silīte 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 un līdz ar to funkcijas, 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, iestādes tēla atpazīstamībai, Naujenes pirmsskolas izglītības 
iestādes nosaukums tika papildināts: Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”. 
 

1.3. Iestādes darbības mērķis  

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

1.4.2013.gada prioritātes 
 
1. Pedagoģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana: 
• Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu (1,5-4gadi) fiziskā attīstība sporta nodarbību 

laikā 
• Metodiskās bāzes papildināšana ar prezentāciju materiāliem; 
• Sešgadīgu un piecgadīgu audzēkņu sagatavošana pamatskolas programmas apguvei 

saskaņā ar Valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju un jauno programmu prasībām; 
• Speciālo programmu bērniem ar valodas attīstības traucējumiem īstenošana; 
• Vecāku iesaistīšana bērnu attīstīšanas un audzināšanas procesā; 
• Skolotāju darba profesionālās kvalitātes novērtēšana; 
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• COMENIUS sadarbības projekta „Es protu, es varu” īstenošana; 
2. Materiāli tehniskās bāzes pilnveide: 
• Iestādes renovācijas un piebūves projekta īstenošana 
3. Drošas vides uzturēšana darbiniekiem un bērniem: 
• Bērnu un darbinieku drošības nodrošinājums Iestādes renovācijas un piebūves 
projekta īstenošanas laikā 
4.Energoresursu ekonomijas pasākumi: 
• Energoresursu ekonomijas pasākumu plāna, limitu izstrāde un ievērošana. 

 
2. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” darbības rezultāti par paveikto 

2013. gadā 
 

2.1.Mācību saturs: 
 

2013.gada iestāde īstenoja 4 IKVD licencētas programmas, tās apguva  154 audzēkņi:  
• pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111, IKVD vispārējās izglītības 
programmas licences Nr. 4012, izsniegta 2011.gada 16.februārī) apguva 64 izglītojamie, tai 
skaitā 32 – 5,6 gadīgie bērni; 
• pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (kods  01011121, IKVD 
vispārējās izglītības programmas licences  Nr. 5588, izsniegta 2012.gada 3.oktobrī) apguva 
81 izglītojamie, tai skaitā  30  - 5,6 gadīgie bērni;  
• Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem  
( kods 01015511, IKVD vispārējās izglītības programmas licences  Nr. 4014, izsniegta   
2011.gada 16.februārī), apguva 6 izglītojamie, kuri tika integrēti vispārizglītojošās 5,6 
gadīgo bērnu grupās; 
• Speciālo pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar 
valodas traucējumiem ( kods 01015521, IKVD vispārējās izglītības programmas licences  
Nr. 5589, izsniegta 2012.gada 3.oktobrī)  apguva 3 izglītojamie, kuri tika integrēti 
vispārizglītojošās 5,6 bērnu grupās.  

Ar šiem bērniem papildus pēc individuālām programmām strādāja logopēds, grupu 
skolotāji, mūzikas skolotāji, interešu pulciņu skolotāji.   

Pēc vecāku pieprasījuma bērnu radošo spēju attīstībai iestāde īstenoja 4 interešu 
izglītības programmas:  
• angļu valodas - bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem, skolotāja Jeļena Cirša, 
apmeklēja 26 izglītojamie,  
• ritmikas - bērniem vecumā no 3 līdz 5 gadiem, skolotāja Tamāra Šušunova, 
apmeklēja 33  audzēkņi,  
• vokālo ansambli – bez vecuma ierobežojumiem, skolotāja Tatjana Zviceviča, 
apmeklēja 28 audzēkņi,  
• sporta deju – bez vecuma ierobežojumiem, skolotājs Dmitrijs Morderers, apmeklēja 
16 audzēkņi.  
 Atalgojumu šiem skolotājiem nodrošināja vecāki.   
 

Novērtēšanas periodā pedagogu darba pilnveidei, tika veikti sekojoši pasākumi: 
• veikta skolotāju kursu apmeklējumu analīze un sastādīts tālākizglītības plāns;  
• veicināta pedagogu pieredzes apmaiņa iestādē  un ārpus tās, tai skaitā savstarpēji 
apmeklētas nodarbības, kas pēc pašu skolotāju atzinumiem ir visefektīvākais veids kā 
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paaugstināt darba kvalitāti. 2013./14.macību gada 1.pusgadā notika 4 atklātās nodarbības 
jaunākā pirmsskolas vecuma  bērnu grupās  (skolotājas D. Mukāne, L. Vansoviča, N. 
Ivanova, E.Švilpa un I.Ļaha) - fiziskā attīstība sporta nodarbību laikā. 
• 2013.gada maijā  starptautiski sertificēta TRIZ speciāliste Ingrīda Muraškovska 
novadīja nodarbības iestādes skolotājiem un vecākiem par to, kā attīstīt bērnu radošumu 
ārpusnodarbību laikā. 
• 2013.gada iestādes darbiniekiem un vecākiem bija 
organizētas radošas darbnīcas, kuras vadīja amatnieks  
Valdis Grebežs – Lieldienu olu un rudens sēņu izgatavošana no 
ķeramzīta.  
• izveidots un īstenots metodiķa konsultāciju un 
individuālā darba plāns, konsultāciju laikā skolotāji dalījās 
pieredzē, iepazinās ar tālākizglītības kursos iegūto informāciju, 
jaunākām atziņām pirmsskolas pedagoģijas jomā un iespējām to izmantot ikdienas darbā 
 

2.2.Mācīšana un mācīšanās 
 

 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  parādībām un to norises kārtību. Grupas attīstošajā vidē 
bērni kļuva par pētniekiem, māksliniekiem un pilnvērtīgiem sabiedrības pilsoņiem ar 
atbildības sajūtu, prasmi vērtēt sevi un citus, pieņemt atbildīgus lēmumus.  
 Atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīniju prasībām un saistītām ar to izmaiņām 
mācību saturā, metodiskā darba ietvaros: 
• tika izvērtēta audzēkņu izaugsmes dinamika, kopumā tā novērtēta ka pozitīva;  
• visu grupu vecāki iepazīstināti ar sava bērna pirmsskolas programmas saturu un 
bērnu sasniegumiem gan individuālo sarunu laikā, gan grupu un kopējo vecāku sanāksmju 
laikā.  

 Pozitīvus rezultātus bērnu audzināšanā var gūt tikai sadarbībā ar audzēkņu ģimeņu 
locekļiem. Aizvadītajā gadā sadarbībai ar vecākiem, izmantoti sekojošie iecienītie 
tradicionālie pasākumi un metodes:  
• Individuālās konsultācijas; 
• Kopīgās vecāku sanāksmes „Bērna radošo spēju attīstība”, „Kā atvieglot bērna 

adaptāciju”; 
• Atklāto nodarbību apmeklējumi.  
• Grupu sanāksmes. 

• Vecmāmiņu, Mātes dienas, Ziemassvētku un 
Lieldienu izstādes grupu telpās.  

• Bērnu un vecāku rokdarbu izstādes.   
• Konsultācijas vecākiem. 
• Koncerti.                                                                                                                   
• Uzskates līdzekļi ( informatīvie stendi, bērnu darbu un 

foto izstādes, video materiāli par dažādiem mācību un 
audzināšanas momentiem – šis materiāls īpaši patīk 
vecākiem, jo viņi var redzēt bērnu sasniegumus un to 

dinamiku arī tajos brīžos, kad paši nevar būt klāt). 
• Informācija Naujenes pagasta mājas lapā, sazināšanās internetā.                      
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• Mājas darbu lapas nedēļas nogalē, pateicoties tām bērni pierod pie patstāvīgu darbu 
izpildes, atbildības – kas ir īpaši svarīgi uzsākot skolas gaitas. 
• Mediķu konsultācijas, tai skaitā Mutes dobuma veselības centra speciālistu tikšanās 
ar vecākiem, lekcijas, bērnu mutes dobuma sanācija un rakstisku rekomendāciju izsniegšana 
katram bērnam (vairāku gadu sadarbība liecina par nopietniem uzlabojumiem ar bērnu zobu 
veselības stāvokli – fakti, kuri konstatēti kārtējā gada pārbaudes laikā). 
• Telefonsarunas. 
• Projektu metode - viena no interaktīvajām 
mācību metodēm, kas ļauj maksimāli palielināt bērnu 
aktivitāti mācību vielas apguvē, sadarbību ar citiem 
bērniem un skolotājiem. Katru gadu mūsu iestādē 
notiek projektu nedēļa. Tēmas ļoti dažādas, piemēram, 
„Draudzība”, „Mūsu pagasts”, „Es esmu uzņēmējs” un 
citas. 2013.gadā projektu nedēļas temats bija „Es ceļoju 
pa valstīm”. Bērni iepazinās ar 6 valstu kultūru, 
tradīcijām, paradumiem, mūziku, valodu (Latvija, 
Polija, Ungārija, Bulgārija, Spānija, Rumānija). Katra 
grupa prezentēja savu valsti. Rezultāts bija bagāts ar pārsteigumiem. Bērni dziedāja poļu 
valodā, dejoja spāņu deju ”Flamenko”, stāstīja un pat rādīja pasakas bulgāru un spāņu 
valodās. Visi bija sajūsmā! Arī spāņu, poļu, ungāru, bulgāru un rumāņu partneri viesošanās 
laikā mūsu iestādē marta mēnesī. 
 

 
2.3.Izglītojamo sasniegumi 

 
2013. gadā veiksmīgi skolas gaitas uzsāka 31 audzēknis, no tiem 19 - Naujenes 

pagasta skolās (skat. Pielikumus Nr.1, 7). 
Mūsu skolotāji kopā ar bērniem aktīvi iesaistās dažādos pasākumos arī ārpus 

iestādes, piemēram, vizuālās mākslas konkursā „Lidice 13”, kurā piedalījās 4 bērni un 
iegūva 3.vietas (Adriana Aizbalte, Viktorija Silova, Ilona Boronenko, Meldra Kokina, 
skolotājas E. Švilpa, A. Bondare, J. Cirša).  

„Cālis 2013.” 1.kārtā  Naujenes pagastā V. Elksniņa, K. 
Drozdovska, A. Sazonika (skolotāja T. Zviceviča) ieguva 
1.vietu, 2.kārtā Daugavpils novadā –  V. Elksniņa ieguva 
1.vietu, 3.kārtā – meitene saņēma atzinības rakstu un vērtīgo 
dāvanu par piedalīšanos.  

 

 
Sporta deju sacensības „Pavasara skaņas 2013”. 

O.Romaņenkova un O. Romaņenkovs - 1.vieta, A.Aizbalte un 
E.Bērziņš - 2.vieta, O. Romaņenkova un I. Ivanovs - 2.vieta 
(skolotājs D.Morderers). 

 
 

 
Daugavpils novada vizuālās mākslas konkursā „Esmu mājās” Evelīna Soldatenkova iegūva 
3.vietu. 
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2.4.Atbalsts izglītojamiem 

 
Iestādes medmāsa, Irina Pavlovich, nodrošināja profilaktisku darbu ar 154 iestādes 

audzēkņiem, tajā skaitā īpašu uzmanību pievēršot hroniski slimiem bērniem, 37 bieži 
slimojošiem bērniem (skat. Pielikumus 9.,10). Ar katru gadu pieaug hroniski slimo bērnu 
skaits. Arī aizvadītais gads nebija izņēmuma gads – šādu bērnu skaits sastādīja 69 bērni, jeb 
45% no kopējā skaita, paplašinās arī diagnožu loks: pes valgus deformācija un/vai stājas 
traucējumi (25 bērni), dažādi redzes traucējumi (17 bērni), bronhiālā astma (17 bērni), 
atopiskais dermatīts (12 bērni), bērns invalīds - 1. Parādās jaunas diagnozes, kas 
iepriekšējos gados mūsu iestādē vēl nebija izplatītas – aptaukošanās un hiperaktivitāte. 
Problēmas risināšanai tika izstrādāts un īstenots profilaktisko pasākumu plāns. Situāciju 
apgrūtināja tas, ka iestādē nav speciāli pielāgotu telpu sporta aktivitāšu nodrošināšanai un 
sporta nodarbības vadīja grupu skolotāji, kuriem bieži vien nepietiek speciālo zināšanu par 
koriģējošo vingrošanu. Iepriecina tas fakts, ka Daugavpils novada dome pieņēma lēmumu 
par sporta zāles piebūvi un decembrī jau ir uzsākti darbi. Priekšā vēl risināms jautājums par 
koriģējošās vingrošanas ieviešanu un sporta skolotāju likmes ieviešanas.  

Vairākus gadus pēc kārtas uz vietām Iestādē ir rinda (skat. Pielikumus 8), jo nav 
brīvu telpu. Beidzot, šis jautājums tiks atrisināts 2014.gadā, īstenojot Naujenes pirmsskolas 
izglītības iestādes ēkas, katlu mājas, ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju 2 kārtās. 
Rekonstrukcijas gaitā plānots izveidot vēl vienu grupu jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem 
– papildus tiks izveidota 21 vieta. 

Iestādē jau otro gadu darbojas  nakts grupa, kuru apmeklē 14 audzēkņi, vecākiem ar 
maiņu darbu – tas ir lielisks risinājums. 

Iestādē bija nodrošināta kvalitatīva, veselīga un ļoti garšīga ēdināšana. Audzēkņiem 
tika  piedāvāta  sešreizējā ēdināšana: 1.brokastis, 2.brokastis (bezmaksas piens), pusdienas, 
1.launags, 2.launags un vakariņas bērniem, kuri apmeklēja dežūrgrupu un nakts grupu. No 
2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim bērni izdzēra 2358 l bezmaksas piena ES 
atbalstītās SKOLAS PIENA programmas ietvaros, kas ir par 212 l vairāk nekā iepriekšējā 
gadā. 

Aizvadītajā gadā, sadarbībā ar Naujenes pagasta 
pārvaldi, kura nodrošināja transportu, iestādes bērnu 
redzesloka paplašināšanai, organizēti 3 izbraukumi uz Latgales 
zoodārzu, uz J. Raiņa māju un uz Daugavpils teātri. Pateicoties 
šiem izbraukumiem, bērniem ir nostiprinātas zināšanas par 
apkārtējo pasauli, izveidotas noturīgas prasmes uzvedībai 
sabiedriskajās vietās.  

Gada laikā tika organizēti un novadīti 35 lieli tematiskie 
pasākumi bērniem un vecākiem, tādi kā Ziemassvētki, Lieldienas, Mātes diena un citi, 
neieskaitot izbraukuma pasākumus un mazos grupu svētkus, tādus kā – sporta svētki, 
Dzimšanas dienu svinības, sporta izpriecas un iknedēļas bērnu darbu izstādes (skat. 
Pielikumu 11).   

2.5.Iestādes vide 
 

• Saimnieciskās darbības nodrošināšanai izlietoti 15,57 % no kopēja pašvaldības 
budžeta, tajā skaitā pakalpojumi - 7%, kurināmais – 1,83 %.  
• Grupām iegādātas jaunas mēbeles, latviešu jauktā vecuma grupā nomainīti bērnu 
galdi, sagatavošanas grupa nodrošināta ar jauniem garderobes soliņiem.  
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• Katru gadu darbinieku spēkiem tiek izgatavotas jaunas daudzfunkcionālas koka 
konstrukcijas, bērnu aktivitāšu nodrošināšanai, pastaigu laukumos (kuģis, helihopters, 
mašīnas, Namiņš ar slidkalniņu). Šogad latviešu jauktā vecuma grupas pastaigu laukumā 
uzstādīta lidmašīna. 
• Darba drošības apstākļu uzlabošanai nomainītas izlietnes virtuves blokam iegādāti 
ratiņi karsta ēdiena pārvietošanai. 
• Veikts rotaļu konstrukciju remonts pastaigu laukumos, saviem spēkiem veikti nelieli 
kosmētiskie remonti telpās.  
• Saņemts Daugavpils novada lēmums par Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes 
ēkas, katlu mājas, ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcijas 2 kārtās finansiālu atbalstu. 
Kā rezultātā tiks atrisinātas vairākas problēmas: rindas jautājums, sporta nodarbībām būs 
uzcelta sporta zāle, ēdināšanas bloks atbildīs visām sanitāro normu prasībām un saņems 
modernas iekārtas, jaunajā katlu mājā būs iespēja regulēt siltuma padevi un tiks modernizēta 
karstā ūdens padeve, pastaigu laukumos - uzceltas jauna drošas pastaigu verandas un 
uzstādīti moderni rotaļu elementi, esošajās telpās veikti kapitālie remonti. 

 
 

2.6.Resursi 
 

1.septembrī bija nokomplektētas 7 grupas (skat. Pielikumu 4). No tām: 4 grupas  
īstenoja pirmsskolas izglītības programmu  latviešu mācību valodā; 3 grupas īstenoja 
mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu. Bērnu skaits grupās 2013.gadā sastādīja 
154 (skat. Pielikumu 6). 

 
Pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanai iestāde 

iesaistījās ES COMENIUS mobilitātes programmas projektā „I 
know I can. Interactive games and Information Technologies 
for modern education of Eiropean children” un tā ietvaros 
piedalījās otrajā sanāksmē  Ungārijas pilsētā Nogradsipek, laika 
posmā no  2013.gada 18. aprīļa līdz 22.aprīlim tur viesojās 6 
pedagogi.                                                           

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā iesaistījās 2 pedagogi - 
A.Jegorova un J. Ņikitina, kas ļāva noteikt viņu profesionālo līmeni atbilstoši 5 
profesionālās kvalitātes pakāpēm, kā arī iepazīstināt kolēģus un vecākus ar labākām darba 
metodēm nodarbībās, kā arī nodemonstrēt bērnu zināšanas. Skolotājas izveidoja darba mapi, 
kurā apkopoja savu pieredzi un sasniegumus. Tika novadītas 6 atklātās nodarbības, kuras 
savstarpēji apmeklēja iestādes pedagogi un vecāki. Ar iestādes vadītājas rīkojumu 
A.Jegorovai un J. Ņikitinai ir piešķirta 3. profesionālās kvalitātes 
pakāpe. 

Par tradīciju kļuva noformēt iestādi svētkiem kopā ar 
vecākiem, arī 2013.gada nogalē iestādes darbinieki kopā ar 
vecākiem noformēja telpas Ziemassvētkiem un  uzbūra pasakainu 
noskaņu visā ēkā. Šī gada tēma iestādē bija „Rūķu Ziemassvētki”.   
Iestādes katrā telpā parādījās dažādās tehnikās un no dažādiem materiāliem vecāku un bērnu 
kopīgi izgatavoti rūķi.  

Gada nogalē kopā ar Iestādes padomi tika organizēta labdarības akcija „Sirds 
mīļums”. Šī gada labdarības akcija bija veltīta mūsu audzēkņu, kuri dzīvo bērnu namā, 
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dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šim nolūkam saziedoti 106.30 Ls. Par saziedotajiem 
līdzekļiem iegādātas 4 griestu lampas bērnunama guļamistabām. 
 

2013.gadā sadarbībā ar Daugavpils novada domi, izglītības pārvaldi un Naujenes 
pagasta pārvaldi nodrošināta iestādes uzturēšana un finansēšana tādā apjomā, lai iestāde 
varētu efektīvi strādāt. Nodrošināta audzēkņu bezmaksas pārvadāšana Naujenes pagasta 
teritorijā uz iestādi un atpakaļ. Vidēji 17 audzēkņi mēnesī tika ēdināti ar Sociālā dienesta 
atbalstu.  
Kopējā 2013.gada pamatbudžeta ieņēmumu summa sastādīja – Ls 209127, ar budžeta 
samazinājumu salīdzinot ar 2012.gadu - 12%, tas ir saistīts ar to, ka 2012.gadā tika finansēts 
iestādes renovācijas projekts, ES mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas 
projekta iedalītie līdzekļi daļēji iztērēti 2012.gadā, un daļēji pārnesti uz 2014.gadu (skat. 
Pielikumu 5). 

Izmaksas uz  vienu bērnu no pašvaldības budžeta sastādīja Ls 968. 
 

2013. gada pamatbudžeta ieņēmumu sadale pa ienākumu avotiem 
Kopā - Ls 209127 

 
• Pašvaldības budžeta finansējums – 149205  Ls 
• Valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam – 29089,00 Ls 
• Vecāku maksa par bērnu ēdināšanu –26165,00 Ls 
• ES  projektu līdzekļi – 4668,00 Ls. 
 

Valsts mērķdotācija 
pedagogu 

atalgojumam (13,9%)

 ES projektu 
līdzekļi (2,25%)

Vecāku maksa par 
ēdināšanu (12,5%)

Pašvaldības budžeta 
finansējums 

(71,35%)
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Pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojums 
(Pašvaldības budžeta finansējums – 149205,00  Ls) 

 

Atlīdzība 125979 Ls
60,24%

Komandējumi 88 Ls
0,04%

Kurināmais 2727 Ls
1,83%

Kārtējā remonta un 
iestādes uzturēšanas 

materiāli 1733 Ls
1,16%

Valsts un pašvaldību 
aprūpē esošo personu 

uzturēšana 1401 Ls
0,94%

pamatlīdzekļi 711 Ls
0,48%

Mācību līdzekļi un 
grāmatas 1133 Ls

0,78%

Pakalpojumi 6289Ls
4,21%

biroja preces un 
inventārs 1253 Ls

0,84%

 
Darba samaksa. Kā ir redzams diagrammā 2013.gadā, tāpat kā 2012.-2010.gados, 

vislielāko īpatsvaru kopējā budžetā sastādīja atlīdzība - 84,43%, (2012.gadā – 67,74%, 
2011.gadā - 66,4%, 2010.gadā – 81,40%). Vidējā darba alga 2012.gada nogalē 
pedagogiem, kuri strādāja ar 5,6 gadīgiem bērniem sastādīja  – 369 Ls, pedagogiem, kuri 
strādāja ar 1,5 - 4gadīgiem bērniem  – 303  Ls, pārējiem darbiniekiem – 233 Ls, kas ir 
vidēji par 11 Ls vairāk nekā 2012.gadā. Varam izdarīt secinājumus, ka darbinieku algai ir 
tendence pieaugt. 
  

Pakalpojumi. Iestādes uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu izmaksas sastādīja Ls 
6289, jeb 4,21 % no kopējā iestādes finansējuma. Šajā sadaļā iekļauti izdevumi, kuri saistīti 
ar iestādes funkciju nodrošināšanu.  

 
Telefona un interneta pakalpojumi. 2013.gadā līdzekļu izlietojums ir nedaudz 

samazinājies un plānotie līdzekļi izlietoti 82,43% apmērā, šis rezultāts sasniegts pateicoties 
racionālai pieejai šo resursu izmantošanā. 
 

Telefona pakalpojumu limitu izlietošana (Ls) par 2011.-2013.gadiem 
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Izdevumi par elektroenerģiju. Sastādot 2013.gada budžetu, elektroenerģijas patēriņa 
limiti tika aprēķināti, ņemot vērā ventilācijas iekārtu darbu katrā iestādes telpā un 
iepriekšēja gada faktu. Vasaras periodā, samazinoties bērnu skaitam, daļa no iekārtām 
ekonomijas nolūkos tika atslēgta, kas ļāva samazināt elektroenerģijas patēriņu. 
Elektroenerģijas patēriņa samazinājumu ietekmēja arī gaismas ķermeņu daļēja nomaiņa pret 
ekonomskākiem. 

 
Elektroenerģijas limitu izlietošana (kwh) par 2010.-2013.gadiem 
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Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju. Ūdens un kanalizācijas limitu izlietojums 2013. 
gadā atbilst plānotajam, izpilde – 97,66%. Tas ir lielāks salīdzinot ar 2012.gadu, jo ir 
pieaudzis mazu bērnu īpatsvars. 

 
Ūdens un kanalizācijas limitu izlietošana  (Ls) par 2011.-2013.gadiem 
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Remontdarbu izmaksas 2013.gadā sastādīja 1733 Ls. Veikti nelieli pastaigu laukumu 

remontdarbi, kosmētiskie remonti iestādes telpās, iestādes teritorijā. Veikti santehniskie  un 
katlu mājas dūmvada remontdarbi. 

 
Malkas patēriņš 2013.gadā samazinājās un līdzekļi to iegādei sastādīja tikai 1,83 % 

no kopējā budžeta, kas saistīts ar ēkas siltināšanas pasākumiem, logu un jumta nomaiņu, 
sienu siltināšanu. Jāņem vērā arī tas, ka apkures sezonas laikā, gaisa temperatūra bija 
diezgan augsta.  
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Kurināmā izlietošana (m³) par 2011.-2013.gadiem 
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Pamatlīdzekļi. Sanitāro normu ievērošanai ēdināšanas blokā iegādāti virtuves ratiņi, 

baktericīdā lampa. Latviešu vidējā grupā nopirkti bērnu galdi, paklājs. Sagatavošanas grupai 
garderobes  soliņi. Vidējā grupā un latviešu vecākajā nomainīti putekļu sūcējājas i. 
Nomainīts novecojis dators vadītājas kabinetā. 

 
Mācību līdzekļi. 2013. gadā mācību līdzekļu iegādei izlietoti 1130 Ls jeb 0.78 % no 

kopējā budžeta. Šie līdzekļi tika novirzīti jaunākās literatūras iegādei, 5,6 gadīgo bērnu 
grupu nodrošināšanai ar jaunām tāfelēm un  rotaļas un spēles pētīšanai un eksperimentiem. 

         
Drošas vides uzturēšanai darbiniekiem un audzēkņiem 2013.gadā ir veikti sekojoši 

pasākumi: 
• Sadarbībā ar Naujenes pārvaldes darba aizsardzības speciālisti I.Zvaigzni izstrādāti  
darba drošības nodrošināšanas un uzraudzības pasākumi. 
• Organizēta ikgadējā darbinieku veselības medicīniskā pārbaude, kuru organizēja un 
kontrolēja iestādes medmāsa I.Pavlovich. Pārbaudes rezultāti atspoguļoti personīgajās 
sanitārajās grāmatiņās un saskaņā ar 2004.gada 8.jūnija MK noteikumiem Nr. 327 - 
obligātās veselības pārbaudes kartēs.  
• Pamatojoties uz 2005.gada 14.jūnija MK noteikumiem Nr.409 „Pārtikas apritē 
nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības” skolotāju palīgi, izgāja mācību 
kursu „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”.  
• Uzturēta ugunsdrošības signalizācijas un ventilācijas sistēmas. Veikta iestādē esošo 
15 ugunsdzēšamo aparātu pārbaude un uzpilde.  
• Ir atjaunots izolātors, slimu  bērnu īslaicīgai izolācijai. 
• Medicīnas kabinets un aptieciņas nodrošinātas ar medikamentiem. 
• Darbinieki nodrošināti ar spectērpiem un individuālās aizsardzības līdzekļiem. 
• Uzstādītas žalūzijas sagatavošanas grupā. 

Kopā darba aizsardzības pasākumiem iztērēti 1,2 % no kopējiem iestādes līdzekļiem, 
kas ļāva saskaņā ar koplīgumu nodrošināt personālu ar spectērpiem, apmaksāt obligātās 
profilaktiskās apskates un uzturēt drošu vidi iestādes telpās un tās teritorijā. 
 

2.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
 

Iestādes darba nodrošināšanai izveidots stabils un profesionāls  kolektīvs ar 41 
darbinieku, tai skaitā 24 tehnisks darbinieks. Pedagoģisko procesu nodrošināja (skat. 
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Pielikumus 2, 3) 17 pedagogi (t.sk. metodiķe, mūzikas skolotāji, logopēde, grupu skolotāji) 
un, kuru vidējais darba stāžs pirmsskolas izglītības jomā sastādīja 14 gadus. 
  
 Iestādes darbu organizēja Iestādes vadītāja Anna Vaidere (augstākā pedagoģiskā 
izglītība, pedagoģijas maģistre, kopējais darba stāžs 26 gadi, šajā iestādē - vairāk nekā  11 
gadi. 2013. gadā savas vadītāja kompetences paaugstināšanai viņa apmeklēja vairākus  
seminārus un kursus. Aizvadītajā gadā viņas vadībā notika 3 pedagoģiskās padomes sēdes, 
gatavojoties tām, 2013.gadā veikta padziļināta kontrole, analīze un sniegti priekšlikumi par 
darba uzlabošanu sekojošos pedagoģiskā procesa jautājumos: 
• Rīta apļa loma dienas organizācijā jaunākā pirmsskolas vecuma grupās; 
• Savstarpēji apmeklēto atklāto nodarbību analīze un to ietekme uz skolotāju 
kvalifikācijas celšanu; 
• Sešgadīgu bērnu gatavība skolai; 
• Audzēkņu sasniegumu un izaugsmes dinamika un tās analīze; 
• Izmaiņas darba procesā vasaras periodā. 
 

 Metodisko darbu vadīja metodiķe V.Naklonova (augstākā pedagoģiskā izglītība, 
pedagoģiskais stāžs pirmsskolā - 22 gadi). Viņa nodrošināja uzraudzību par pirmsskolas 
programmu īstenošanu atbilstoši mūsdienu prasībām, individuālās un kopīgās konsultācijas 
pedagogiem, pieredzes apmaiņu, atklāto nodarbību apmeklējumu, dokumentācijas 
noformējumu, nodarbību un citu darba dienas momentu  hospitāciju, metodiskā kabineta 
papildināšanu ar metodiskiem līdzekļiem un literatūru, pasākumu sagatavošanu, telpu un 
izstāžu noformējumu svētkiem. 
 
Metodiķa tematiskās konsultācijas 2013.gadā: 
• Bērna adaptācija bernudārzā (ieteikumi skolotājiem un vecākiem) 
• Projektu metode pirmsskolas izglītības iestādē 
• Netradicionālais sporta inventārs 
• Pirmsskolas vecuma bērnu iepazistināšana ar bērnu tiesībām 
• Vai bērns ir gatavs skolai 
• Vasaras periods pirmsskolas izglītības iestādē 
• Eksperimentēšana, kā līdzeklis izzināšanas intereses veidošanai bērniem 
• Kā organizēt vecāku sapulces 
• Rīta apļa loma darba dienas organizācijā 
• Bērnu vērtēšana 
  

Iestādes darbā aktīvi iesaistījās arī vecāku Padome. 2013.gadā Padomes sēdēs bija 
izskatīti šādi jautājumi: iestādes sagatavošana jaunajam mācību gadam; 5,6gadīgo bērnu 
sagatavošana skolai; gada budžeta prioritātes; iekšējie kārtības noteikumi; dažādu 
pasākumu, tai skaitā Ziemassvētku un labdarības akciju rīkošana; Projekta darba grupas 
darbs ES projektā „Es zinu, es protu. IKT Eiropas pirmsskolas vecuma bērnu spēju 
attīstībai”. Izstrādāts un apstiprināts Padomes nolikums. 
 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 apgūto vielu. 2013.gadā 
tika profesionāli organizēti un novadīti 35 interesanti pasākumi, (skat. Pielikumu 12). Uz 
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šiem pasākumiem tiek aicināti vecāki un visi interesanti, lai atbalstītu bērnus un 
parliecinātos par to, ka šo pasākumu sekojoši uzdevumi ir sasniegti: 
 
• Iepazīstināt audzēkņus un viņu vecākus ar latviešu, krievu un citu tautu kultūru 
(dejas, dziesmas u.t.t.). 
• 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. 

 
Par saimniecisko darbu, pārtikas noliktavu, ugunsdrošību un darba drošību iestādē 

atbildēja saimniecības vadītāja - Jeļena Samijlovska.  
 
 

            Daudz tika strādāts arī pie sadarbības ar vairākām Daugavpils novada teritorijā 
esošām iestādēm: 
• Daugavpils novada domi – nodrošināta iestādes uzturēšana un finansēšana tādā 
apjomā, lai iestāde varētu efektīvi strādāt. Ir pieņemts lēmums par iestādes telpu 
rekonstrukciju un piebūves celtniecību. 
• Daugavpils novada Izglītības pārvaldi – saņemtas konsultācijas amatu saraksta un 
tarifikāciju sastādīšanā, nodrošināts metodiskais atbalsts ESF projekta „Pedagogu 
tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” īstenošanas laikā, nodrošinātas 
pieredzes apmaiņas iespējas novada ietvaros un ārpus tā.  
• Naujenes pagasta pārvaldi – audzēkņiem nodrošināta bezmaksas braukšana uz 
iestādi un atpakaļ, saskaņoti maršruti, ņemot vērā katru individuālu ģimeni, tika sniegta 
iespēja doties uz ekskursijām. Nodrošināta bezmaksas ēdināšana bērniem no trūcīgām un 
daudzbērnu ģimenēm. Saņemts atbalsts saimniecisko jautājumu risināšanā. Pagasta 
speciālisti papildina lapu www.naujene.lv – Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” darba atspoguļošanai un popularizēšanai.    
• Naujenes un Lāču pamatskolām – sešgadīgu bērnu sagatavošana skolai, diskusijas 
ar skolotājiem, skolu pārstāvju piedalīšanās iestādes vecāku sanāksmēs un izlaidumos, 
mūzikas skolotāju piedalīšanās „Cālī – 2013” un citi. 
• Sociālo dienestu – kopīgs darbs ar ģimenēm. 
• Pagasttiesu – sadarbība bērnu tiesību jautājumu nodrošināšanā. 
• Mūzikas skolu – mūzikas skolotāju darbs ar nākamiem absolventiem, mūzikas 
skolas skolotāju piedalīšanās iestādes pasākumos, koncerti. 
• Bibliotēku – bērnu ekskursijas uz bibliotēku, bērnu žūrija, Dzeju dienas, izstāžu 
apmeklējumi. 
• Ģimenes ārstu Čivkules, Ņesterova, Strodes un citām ārstu 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, „Cālis” 
un citi. 
• Naujenes novadpētniecības muzeju – ekskursijas uz muzeju. 
• Daugavpils teātri – teātra izrāžu apmeklējumi. 
 

http://www.naujene.lv/�


 15 

2.8. 2013.gada prioritātes 
 

1. Pedagoģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana: 
• Pedagogu darbs pie metodiskās tēmas: „Vides izglītības jautājumu iekļaušana 
nodarbībās 5.,6. bērniem”; 
• Sešgadīgu un piecgadīgu audzēkņu sagatavošana pamatskolas programmas apguvei 

saskaņā ar Valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju un jauno programmu prasībām; 
• Speciālo programmu bērniem ar valodas attīstības traucējumiem īstenošana; 
• Interešu izglītības pulciņu loma bērnu spēju un prasmju attīstībā; 
• Darbs pie pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas. 
• Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu fiziskā attīstība sporta nodarbībās. 
• Darbs COMENIUS mobilitātes projektā „I know. I can”, tai skaitā vizītes uz Spāniju, 

Rumāniju. 
2. Materiāli tehniskās bāzes pilnveide: 
• Iestādes renovācijas un piebūves projekta izstrāde. 
• Aizņēmuma saņemšana piebūves darbu uzsākšanai, ar nolūku samazināt esošo rindu 

uz vietām iestādē un sporta nodarbību vadīšanai tam piemērotās telpās. 
3. Drošas vides uzturēšana darbiniekiem un bērniem: 
• Drošas vides uzturēšana celtniecības darbu laikā; 
4.Energoresursu ekonomijas pasākumi: 
• Energoresursu ekonomijas pasākumu plāna, limitu izstrāde un ievērošana. 
 

2.9. Iestādes finanšu saistības 2013 .gadam 
 
 

1. 2009. gada 2.janvāra līgums Nr.143/09-1 ar SIA ”Naujenes pakalpojumu serviss” 
tehnisko elektrosaimniecības un santehnisko iekārtu apkalpošanu - Ls 300. 

2. 2009. gada 1.aprīļa līgums Nr.60  par deratizācijas un dezinsekcijas darbu veikšanu ar 
SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” – Ls 222. 

3. 2012.gada 1.jūnijā līgums Nr. 4923 ar SIA ”EKO LATGALE” par atkritumu izvešanu. 
4. 2009. gada 28. septembra līgums Nr.2809-3.371 ar „Lattelekom” par elektronisko 

sakaru pakalpojumiem – Ls 434 
5. 2009. gada 2.februāra līgums Nr.114/091 ar SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” par 

ūdens apgādi un kanalizāciju. 
6. 2005. gada 1.marta līgums Nr.154 ar SIA „EVOR Latgale” par ugunsdrošības un 

apsardzes signalizācijas apkalpi – Ls 440. 
7.    2011. gada 1 marta līgums Nr.SA-02/11 ar SIA AURA par ventilācijas sistēmas 

tehnisko apkopi – 1112 Ls  
8.    2008. gada 3. marta līgums Nr. 140812 ar sia „Naujenes pakalpojumu serviss” par 

zālāju pļaušanu. 
9.   2011.gada l5.aprīļa līgums Nr. 40/2 ar SIA „Medicīnas Firmas Dinas poliklīnika” par 

periodiskām medicīniskām apskatēm 
10.  2011. gada 1. septembra līgums Nr. 14/11 ar a/s „Latgales piens” par SKOLAS PIENA 

piegādi ES programmas ietvaros   
11.  2012.gada 19.oktobrī līgums Nr.1015286122 ar a/s Latvenergo par elektroenerģijas 

tirdzniecību. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIELIKUMI 
 
 
 



Pielikums 1 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 
2012. gada absolventu talākgaitas 

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

1.  Vladislavs Adamoviča  Daugavpils 15. vidusskolas 
2.  Adriana Aizbalte  Daugavpils 9. vidusskola 
3.  Nikita Barkovskis  Daugavpils 3. vidusskola 
4.  Edvīns Bērziņš  Daugavpils 9. vidusskola 
5.  Ksenija Drozdovska  ārzemēs  
6.  Oļesja Fedjaša  Naujenes pamatskola 
7.  Deniss Hazrjatovs  Lāču pamatskola 
8.  Inna Ivanova  Naujenes pamatskola 
9.  Iļja Ivanovs  Saskaņas pamatskola 
10.  Anastasija Lausova  Lāču pamatskola 
11.  Maksims Markuls  Daugavpils 15. vidusskola 
12.  Anastasija Meirsa  Lāču pamatskola 
13.  Valērija Peņkovska  Daugavpils 15. vidusskola 
14.  Deniss Romanovs  Naujenes pamatskola 
15.  Olga Romaņenkova  Lāču pamatskola 
16.  Oļegs Romaņenkovs  Lāču pamatskola 
17.  Anastasija Sazoņika  Daugavpils 15. vidusskola 
18.  Jevgēnija Stankeviča  Poļu skola 
19.  Nikita Šiliņš  Naujenes pamatskola 
20.  Valērija Vansoviča  Daugavpils 15. vidusskola 
21.  Veronika Zaiceva  Lāču pamatskola 
22.  Zlata Vabele  Naujenes pamatskola 
23.  Antons Griškjāns  Daugavpils 10. vidusskola 
24.  Anžela Trofimova  Naujenes pamatskola 
25.  Ilona Boroņenko  Lāču pamatskola 
26.  Andrejs Jermaks  Lāču pamatskola 
27.  Meldra Kokina  Naujenes pamatskola 
28.  Žanis Teivāns  Lāču pamatskola 
29.  Anastasija Kuzmicka  Naujenes pamatskola 
30.  Dainis Teivāns  Naujenes pamatskola 
31.  Daniels Turevičs  Lāču pamatskola 

Daugavpils novada skolas:        Daugavpils pilsētas skolas:                         Ārzemes: 
      Lāču pamatskola - 10                  10. vidusskola -    1                                 Ārzemēs -1 
Naujenes pamatskola  -  9                 15. vidusskola –   5                                  
                              3. vidusskola –  1                               
  Kopā: 19                9.vidusskola – 2 
                                                         Saskaņas pamatskola - 1 
                    Poļu skola - 1 
                                                                
                                                              Kopā: 11 
                                                            
  
  
 
 



Pielikums 2 
 

 
Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām 

 
Vecuma grupas Pedagogu skaits 

Kopā Tai skaitā sievietes 
20-24 gadi   
25-29 gadi 2 2 
30-34 gadi 6 6 
35-39 gadi 3 3 
40-44 gadi 3 3 
45-49 gadi 2 2 
50-59 gadi 1 1 
60-65 gadi   

 
 
 

Pārējo darbinieku sadalījums pa vecuma grupām 
 
 

Vecuma grupas Tehnisko darbinieku skaits 
Kopā Tai skaitā sievietes 

20-24 gadi 2 2 
25-29 gadi 5 5 
30-34 gadi   
35-39 gadi 3 3 
40-44 gadi 3 3 
45-49 gadi 2 2 
50-60 gadi 9 9 

 
 
 

Bērnudārza “Rūķītis” darbinieku vidējais vecums.  
 
 

Pedagogi Tehniskie darbinieki 
sievietes sievietes vīrieši 
38 gadi 45 gadi 35 gadi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                Pielikums 3 
 

 
Pedagogu darba stāžs. 

 
Darba stāžs Pedagogu skaits 
0,5-5 gadi 3 
6-10 gadi 4 
11-15 gadi 5 
16-20 gadi 1 
21-25 gadi 4 
26-30 gadi - 
31-35 gadi - 
35-42 gadi - 

Vidējais darba stāžs: 14 gadi  
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 Pielikums 4 
 

Skolotāju un bērnu sadale pa grupām  
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”  

2013./2014.m.g. 
Vidējā grupa „Bitītes” (26 bērni vecumā no 4 līdz 5 gadiem) 

Skolotājas: E. Švilpa, I. Ļaha, V. Naklonova 
Skolotāju palīgs:  V. Podošvina 

              
 
 

Latviešu vecākā grupa “Pienenītes” (26 bērni vecumā no 4 līdz 5 gadiem) 
Skolotājas: J. Cirša, I. Bule 

Skolotāju palīgs: I. Ģiņeviča 

 



 
Sagatavošanas grupa “Mārītes” (21 bērns vecumā 6 gadi) 

Skolotājas: T. Rušeniece, A. Bondare 
Skolotāju palīgs: T. Vahruševa 

 

 
 

 
 

II jaunākā grupa “Rūķīši” (25 bērni vecumā no 2 līdz 3 gadiem) 
Skolotājas: N. Ivanova, A.Jegorova 

Skolotāju palīgs: D. Antonova 
 

      



I jaunākā grupa “Cālīši” (13 bērni vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem) 
Skolotājas: D. Mukāne, I. Ļaha 
Skolotāju palīgs: J. Petrjašova 

 

 
 

 
Latviešu vidējā grupa “Saulespuķes” (19 bērni vecumā no 2 līdz 4 gadiem) 

Skolotājas: L. Vansoviča, J. Cirša 
Skolotāju palīgs: V. Bule 

 

 



Vecākā grupa “Zivtiņas” (25 bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem) 
Skolotājas: Ņ. Ļipina, T. Rušeniece 

Skolotāju palīgs: O. Gauka 
 

 
 

 



               Pielikums 5 

 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” budžeta dinamika  

pēdējos 6 gados (Ls) 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

budžets

 



Pielikums 6 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 
audzēkņu skaita sadalījums pa gadiem 
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Pielikums 7 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 
absolventu sadalījums pa mācību iestādēm 
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Absolventu sadalījums pa mācību iestādēm 
 
 
 

 
Mācību gads 

Pabeidza Turpina mācības 1.klasē 
(audzēkņu skaits) 

absolventu 
skaits 

savā 
novadā 

citā novadā 

2006./ 2007. 38 24 14 
2007./ 2008 26 13 13 
2008./ 2009. 26 16 10 
2009./ 2010. 30 20 10 
2010./2011. 32 23 9 
2011./2012. 29 13 16 
2012./2013. 31 19 12 
2013./2014. 21   

 



Pielikums 8 
Rinda uz vietām Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” 

 
 

Uz  01.09.2008. 
 

56 bērni 

Uz 01.09.2009. 
 

71 bērns 

Uz 01.09.2010 
 

68 bērni 

Uz 01.01.2011. 
 

60 bērni 

Uz 01.01.2012 
 

49 bērni 

Uz 01.01.2013 
 

54 bērni 

Uz 01.01.2014. 18 bērni 

Uz 01.01.2015. 60 bērni 

 



Pielikums 9 

Bieži slimojošie bērni (37) 
2012./ 2013. mācību gads 
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Latviešu vecākā grupa
Vidējā grupa

 



Pielikums 10 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes 

hroniski slimo bērnu saraksts (68) 
2012./ 2013. m.g. 
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Pielikums 11 

2013.gada pasākumi 

Janvāris Atvadas no eglītes 2 
 Seminārs direktoru vietniekiem 1 
 Koncerts Locikos  “Baltā pasaka” 1 

Februāris Meteņi 1 
 Projektu nedēļa „Es ceļoju pa valstīm” 1 

Marts Cālis 2013 1 
 Cāļu - Cālis 2013 1 

Aprīlis Lieldienas 2 
Maijs Mātes diena 2 

 Izlaidums 2 
 Ekskursija uz zoodārzu 1 
 Ģimenes svētki 1 

Septembris Zinību diena 1 
 Ekskursija uz J. Raiņa māju 1 

Oktobris Skolotāju diena 1 
 Teātra apmeklējums “Trīs sivēntiņi un vilks Vilmārs” 1 
 Rudens svētki 2 
 Teātra izrāde “Ķiplociņš pie Austrumu burvjiem” 1 
 Stikla pūtēji no Ventspils 1 

Novembris Mārtiņi 2 
 Svētku koncerts “Manai Latvijai” 1 

Decembris Pirmās advents sveces iedegšana 1 
 Pasākums Daugavpils novada pirmsskolu audzēkņiem 1 
 Ziemassvētku pasākumi 6 
   
 Kopā:  

 
35 

 



Pasākumi 2013. gadā 

janvāris Seminārs direktoru 
vietniekiem 

 

„Baltā pasaka” 
koncerts cilvēkiem 

ar īpašām 
vajadzībām 

 

februāris Projektu nedēļa  
„Es ceļoju pa 

valstīm” 

 
 
 



marts Cālis -2013 

 

Cāļu-cālis 2013 

 
 

 Projekta Comenius 
dalībnieki viesojas 

Naujenes PII 
„Rūķītis” 

 



aprīlis Lieldienas 

 

Sporta deju 
sacensības 

„Pavasara skaņas 
2013” 

 

maijs Mātes diena 

 



Ģimenes svētki  

 

Izlaidums 

 

septembris Zinību diena 

 



Ekskursija uz 
 J. Raiņa māju 

 

oktobris Teātris „Trīs 
sivēntiņi un vilks 

Vilmārs” 

 

Ventspils stikla 
pūtēji 

 



Rudens svētki 

 

 Rudens pasaka 
„Zem sēnītes” 

 

Ē. Baloža teātra 
izrāde „Ķiplociņš 

pie Austrumu 
burvjiem” 

 



novembris Mārtiņi 

 

 „Manai Latvijai” 

 

decembris Pirmās Adventes 
sveces iedegšana 

 



Ziemassvētku 
pasaka „Kā žagata 

nozaga burvju 
zvaniņu”(II jaunākā 

gr.) 

 

Ziemassvētku 
pasaka  

„12 mēneši” 
(vecākā gr.) 

 

 Ziemassvētku 
pasaka 

„Riekstkodis” 
(sagatavošanas gr.) 

 

 



Ziemassvētki 
karaļvalstī” 

(latviešu vecākā 
gr.) 

 

 Bērnu un vecāku 
rokdarbu izstāde 

„Rūķu 
Ziemassvētki” 

 

Pasākums 
Daugavpils novada 

pirmsskolu 
audzēkņiem 

„Sniegpārsliņu 
saldējums” 
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