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1. Pamatinformācija par Naujenes pirmsskolas izglītības iestādi „R ūķītis” 

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 6 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”. 

2010.gada 8.oktobrī pabeigts “Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 
energoefktivitātes paaugstināšanas” projekts, tā ietvaros plakanais jumts nomainīts uz slīpo, 
nosiltināti pagraba griesti, bēniņu pārsegums, ārsienas un cokols, nomainīti visi logi un 
ārdurvis.  

2014.gada 5.novembrī pabeigts projekts “Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rūķītis” ēkas, katlu mājas, ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija 2 kārtās”.  
 
1.3. Iestādes darbības mērķis  

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

1.4.2014.gada prioritātes 
 
1. Pedagoģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana: 
• Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu (1,5-4gadi) fiziskā attīstība sporta nodarbību 

laikā 
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• Metodiskās bāzes papildināšana ar prezentāciju materiāliem vides izglītībā; 
• 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; 
• COMENIUS sadarbības projekta „Es protu, es varu” īstenošana; 
• Finansējuma piesaistīšana no ES līdzekļiem ERASMUS+ projekta īstenošanai. 
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” darb ības rezultāti par paveikto 
2014. gadā 
 
2.1.Mācību saturs: 
 
2014.gada iestāde īstenoja 4 IKVD licencētas programmas, tās apguva  167 audzēkņi:  
• pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111, IKVD vispārējās izglītības 
programmas licences Nr. 4012, izsniegta 2011.gada 16.februārī) apguva 64 izglītojamie, tai 
skaitā 33 – 5,6 gadīgie bērni; 
• pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (kods  01011121, IKVD 
vispārējās izglītības programmas licences  Nr. 5588, izsniegta 2012.gada 3.oktobrī) apguva 
103 izglītojamie, tai skaitā  46  - 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 6 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. Savu darbu viņi organizēja 
individuāli un apakšgrupās.  
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Bērnu skaita sadalījums pa izglītības programmām 

0

10

20

30

40

50

60

pirmss. Izgl. Progr. pirmssk. Mazākumt.

Izgl. Progr.

spec. pirmssk. Izgl.

Progr.

spec. mazākumt.

Pirmssk. Izgl. Progr.

1,5-4

5g.-6g.

 
Pēc vecāku pieprasījuma, bērnu radošo spēju attīstībai, iestāde īstenoja 6 interešu 

izglītības programmas:  
• angļu valodas - bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem, skolotāja Jeļena Cirša, 
apmeklēja 25 izglītojamie,  
• ritmikas - bērniem vecumā no 3 līdz 5 gadiem, skolotāja Tamāra Šušunova, 
apmeklēja 27  audzēkņi,  
• vokālo ansambli – bez vecuma ierobežojumiem, 
skolotāja Tatjana Zviceviča, apmeklēja 43 audzēkņi,  
• sporta deju – bez vecuma ierobežojumiem, skolotājs 
Dmitrijs Morderers, apmeklēja 24 audzēkņi.  
• taekvondo nodarbības - bērniem no 4 līdz 6 gadiem, 
skolotājs Aleksandrs Nuždins, apmeklēja 8 audzekņi, 
• „ChuCha ChaCha” (nodarbe ar kinetiskām smiltīm un 
citiem inovatīviem materiāliem) - bez vecuma 
ierobežojumiem, skolotājas T.Laitāne, J.Kezika, apmeklēja 19  
audzekņi. 
 Atalgojumu šiem skolotājiem nodrošināja vecāki. 

 
Novērtēšanas periodā pedagogu darba pilnveidei, tika organizēti sekojoši pasākumi: 

• veikta skolotāju kursu apmeklējumu analīze un sastādīts tālākizglītības plāns;  
• 2014.gada iestādes darbiniekiem organizētas radošas darbnīcas, kuras vadīja   
Nataļja Aļehno – atklātnes izgatavošana skrapbukinga tehnikā.  
• 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 
  

Analizējot iestādes pedagogu darbu, 
administrācija konstatēja sekojošus pozitīvus aspektus: 

• pedagogu un izglītojamo ieinteresētība mācību 
rezultātu sasniegšanā;  

• pedagogu daudzveidīgu mācību metožu, darba 
materiālu un līdzekļu izmantošana mācību 
procesā atbilstoši izglītojamo spējām, vecumam, 
mācību priekšmeta specifikai;  

 
 
 
 
 
 
 
 

„Taekvondo pulciņa „Mēs kļūstam 
stiprāki” nodarbība. No kreisās 

puses: A. Nuždins ar pulciņa 
dalībniekiem 

/Foto V. Naklonova/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dabaszinību nodarbība bilingvālajā 5 

gadīgo grupā „Bit ītes” (Grupas audzēkņi) 
/Foto V. Naklonova/ 
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•  mērķtiecīgu un pārdomātu mājas darbu izvēli, to saturs daudzveidīgs, sabalansēts 
starp dažādiem mācību priekšmetiem;  

•  mūsdienīgu moderno informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā, t.sk. 
interaktīvā tāfele;  

• kvalitatīvs metodiskais darbs efektīvai un kvalitatīvai mācību procesa organizēšanai 
un nodrošināšanai;  

•  pedagogu mērķtiecīga darbība izglītojamo sagatavošanai mācību priekšmetu  
konkursiem un citiem ar mācību un audzināšanas procesu saistītiem pasākumiem; 

• mācīšanas procesā sekmīgi tiek iesaistīti visi izglītojamie.  
 Grupas attīstošajā vidē bērni kļuva par pētniekiem, māksliniekiem un pilnvērtīgiem 
sabiedrības pilsoņiem ar atbildības sajūtu, prasmi vērtēt sevi un citus, pieņemt atbildīgus 
lēmumus, saudzēt vidi.  
 Atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīniju prasībām un saistītām ar to izmaiņām 
mācību saturā, metodiskā darba ietvaros: 
• izvērtēta audzēkņu izaugsmes dinamika, kopumā tā novērtēta ka pozitīva;  
• visu grupu vecāki iepazīstināti ar sava bērna pirmsskolas programmas saturu un bērnu 

sasniegumiem.  
 Pozitīvus rezultātus bērnu audzināšanā ieguvām sadarbībā ar audzēkņu ģimeņu 

locekļiem. Aizvadītajā gadā sadarbībai ar vecākiem, izmantotas sekojošas darba formas 
(izvietojums prioritārā secībā):  
• Vecāku grupas un kopējās sapulces; 
• Individuālās konsultācijas (ar grupu skolotājiem, vadītāju, metodiķi, logopēdi, 
medmāsu); 
• Telefonu sarunas 
• Svētku pasākumi  
• Informācija uz grupu un iestādes stendiem  
• Sadarbība ar vecāku komiteju 
• Vēstules, informatīvās skrejlapas 
• Vecāku un Bērnu darbu izstādes 
• Vecāku aptaujas 
•  Fotogrāfiju izstādes (par izglītojamo dzīvi un  
sasniegumiem iestādē, par bērniem svarīgiem notikumiem  
ģimenē, piemēram “Manas ģimenes atpūta vasarā”) 
• Grupu skolotāju, administrācijas sarakste ar vecākiem elektroniski  
• Mājas darbi  
• Tikšanās ar Naujenes teritorijā esošo skolu pārstāvjiem 
• Nodarbību apmeklējums adaptācijas periodā  
• Konkursi  
• Sarakste starp pedagogiem un vecākiem sociālos tīklos  
• Ekskursijas pie vecākiem uz darba vietu, lauku saimniecību  
• Publikācijas mājas lapā  
• Bērnu portfolio  
• Atvērto durvju diena (Zinību diena)  
• Finansiāls atbalsts grupai 

Projektu metode - viena no interaktīvajām mācību metodēm, kas ļauj maksimāli 
palielināt bērnu aktivitāti mācību vielas apguvē, sadarbību ar citiem bērniem un 

 
 
 
 
 
 
 
 

S. Jelisejeva ar izstādes „Rudentiņš 
bagāts vīrs” eksponātu „Sams” 

/Foto V. Naklonova/ 
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skolotājiem. Katru gadu mūsu iestādē notiek projektu 
nedēļa. Tēmas ļoti dažādas, piemēram, „Draudzība”, 
„M ūsu pagasts”, „Es esmu uzņēmējs”, „Es ceļoju pa 
valstīm”. 2014 gadā projektu nedēļas temats bija „Jautrie 
pētnieki”. Bērni no 4-iem līdz 7-iem gadiem 
eksperimentēja ar ūdeni, gaisu un papīru. 
Izmēģinājumiem izmantoja gan zinātniskas ierīces 
(mikroskops, palielināmais stikls, svari, binoklis), gan 
parastas mantas (bumbiņas, krāsas, rotaļlietas). Bet par 
īstiem svētkiem kļuva laborantu Margo un Helgas 
 ierašanās. Kopā ar viņiem bērni zīmēja, mainīja ūdens  
krāsu un pat uzbūra zibeni. Burvju pulveri un krāsas, kolbas un mēģenes, elektriskā lode –  
to visu savā darbā izmanto jautrie laboranti. Bērni daudz ko uzzināja, bet jautājumu radās 
vēl vairāk!  
 

2.3. Izglītojamo sasniegumi 
 
Vērtējot izglītojamo sasniegumus aizvadītajā gadā, var atzīmēt:  

• izglītojamo aktīvu līdzdalību mācību un audzināšanas procesa norisē;  
• izglītojamo pozitīvo motivēšanu sistemātiskam un atbildīgam mācību darbam; 
• izglītojamo iespēju iesaistīties konkursos, projektos, sacensībās;  
• iespēju izglītojamajiem izmantot grupas bibliotēku, metodisko kabinetu, interaktīvo 

tāfeli, materiālus un tehniskos līdzekļus esošos logopēda un interešu izglītības 
kabinetos, sporta zālē, mācību kabinetos; 

• mācību process un pasākumi tiek kavēti tikai attaisnotu iemeslu dēļ.  
2014. gadā veiksmīgi skolas gaitas uzsāka 19 audzēkņi, no tiem  - Naujenes pagasta skolās 
10 (skat. Pielikumu Nr.1). 
Mūsu skolotāji kopā ar bērniem aktīvi iesaistījās dažādos pasākumos arī ārpus iestādes, 
piemēram,  

• vizuālās mākslas konkursā „Lidice 14”, tajā piedalījās 4 
bērni un ieguva - 2.vietu (Filatova Milana), 3.vietu 
(Jevgēnijs Sergejevs, Kirils Pukins, Aleksjs Timonins).  

• „Cālis 2014” 1.kārtā  Naujenes pagastā piedalījās Aīna 
Grustāne, Milana Filatova (skolotāja T. Zviceviča) un 
Elizaveta Purpliša, Ieva Rutkovska, Lorita Ambrosova 
(skolotāja Inga Ašķeļaņeca). 1.vietu ieguva Alīna 
Grustāne. 2.kārtā Daugavpils novadā –  A.Grustāne 
ieguva 1.vietu, 3.kārtā – meitene saņēma atzinības rakstu  

„Skatuviskākais Cālis-2014” un  
vērtīgo dāvanu par piedalīšanos.  
 

• Mūsu audzēkņi aktīvi piedalās sporta deju 
sacensības, kur vienmēr iegūst godalgotas vietas 
(skolotājs D.Morderers). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektu nedēļas „Pētnieki” 1. diena 

bilingvālajā 5 gadīgo bērnu grupā 
/Foto V. Naklonova/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daugavpils novada „Cālis 2014” 1. 
vietas ieguvēja A. Grustāne  

/Foto V. Naklonova/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Losāns, Daugavpils sporta deju 
sacensību laureāts 

/Foto V. Naklonova/ 
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2.4.Atbalsts izglītojamiem 
 

Runājot par atbalstu izglītojamiem, var atzīmēt, ka 
• ir atbalsta personāla nodrošinājums izglītības iestādē ( logopēds, medmāsa);  

• izglītības iestādes atbalsta personāls profesionāli sadarbojas ar izglītojamajiem, 
vecākiem, pedagogiem, pašvaldību, sociālo dienestu, bāriņtiesu;  

• izglītības iestāde iesaisās Eiropas Sociālā fonda projektos izglītojamo psiholoģiskā 
un sociālpedagoģiskā atbalsta sniegšanai, ir saņemts finansiāls atbalsts Erasmus+ 
projektam “Emocionālā inteleģence”;  

• izglītības iestādes prioritāte – izglītojamo veselības profilakse un drošības 
nodrošināšana. Šim nolūkam ir veikts kapitālais remonts esošajā ēkā un piebūvēta 
jauna ēka ar sporta zāli, interešu izglītības kabinetiem un medicīnas kabinetu ar 
izolācijas telpu nakts grupai, nomainīts visu pastaigu celiņu segums un izlīdzināti 
zālāji, ierīkoti moderns teritorijas apgaismojums un videonovērošana;  

• 4-6 gadīgo bērnu grupās regulāri notiek nodarbības par rīcību ārkārtas situācijās;  

• izglītības iestādē veikti pētījumi un reāla darbība izglītojamo sociālpedagoģiskajam 
atbalstam;  

• uz iestādes bāzes katru gadu notiek Daugavpils novada Pedagoģiski Medicīniskās 
komisijas izbraukuma sēdes, vecāki uz vietas saņem speciālistu rekomendācijas, 
2014.gadā pēc komisijas rekomendāciju saņemšanas, 12 izglītojamie apguva speciālo 
programmu un bija integrēti vispārizglītojošās programmās; 

•  transporta izdevumus, nokļūšanai uz iestādi un no tās, apmaksa pašvaldība.  
Iestādes medmāsa, Irina Pavlovich, nodrošināja profilaktisku darbu ar 167 iestādes 

audzēkņiem, tajā skaitā īpašu uzmanību pievēršot hroniski slimiem bērniem, 37 bieži 
slimojošiem bērniem. Ar katru gadu pieaug hroniski slimo bērnu skaits. Arī aizvadītais gads 
nebija izņēmuma gads – šādu bērnu skaits sastādīja 69 bērni, jeb 41% no kopējā skaita, 
paplašinās arī diagnožu loks: pes valgus deformācija un/vai stājas traucējumi (17 bērni), 
dažādi redzes traucējumi (24 bērni), bronhiālā astma (15 bērni), atopiskais dermatīts (13 
bērni). Parādās jaunas diagnozes, kas iepriekšējos gados mūsu iestādē vēl nebija izplatītas – 
iedzimtās sirds slimības, t.sk. funkcionālie trokšņi, jauktie psihiskās attīstības traucējumi, 
pārtikas alerģijas – tādiem bērniem tiek piemērota individuālā ēdienkarte. Problēmas 
risināšanai tika izstrādāts un īstenots profilaktisko pasākumu plāns. Situāciju uzlaboja tas, 
ka iestādē ir speciāli piebūvēta sporta zāle sporta aktivitāšu nodrošināšanai. Vēl risināms 
jautājums par koriģējošās vingrošanas ieviešanu un sporta skolotāju likmes ieviešanas.  

Vairākus gadus pēc kārtas uz vietām Iestādē bija reģistrēta rinda, jo nebija brīvu 
telpu. Beidzot, šis jautājums tika atrisināts 2014.gadā, īstenojot Naujenes pirmsskolas 
izglītības iestādes ēkas, katlu mājas, ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukciju. 
Rekonstrukcijas gaitā izveidota vēl viena grupa jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem – 
papildus izveidota 21 vieta. 

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

Bērniem 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 
2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim bērni izdzēra 3382 l bezmaksas piena ES 
atbalstītās SKOLAS PIENA programmas ietvaros, kas ir par 1024 l vairāk nekā iepriekšējā 
gadā. 
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Aizvadītajā gadā, sadarbībā ar Naujenes pagasta 
pārvaldi, kura nodrošināja transportu, iestādes bērnu 
redzesloka paplašināšanai, organizēti 4 izbraukumi uz 
Latgales zoodārzu, J. Raiņa māju, Daugavpils teātri, uz 
Ugunsdzēsības depo. Pateicoties šiem izbraukumiem, bērniem 
ir nostiprinātas zināšanas par apkārtējo pasauli, izveidotas 
noturīgas prasmes uzvedībai sabiedriskajās vietās.  

 
 
 

2.5.Iestādes vide 
 
Pateicoties projekta īstenošanai 2014.gadā:  

• sakopta, pilnīgi no jauna mūsdienīgi un estētiski labiekārtota izglītības iestādes 
teritorija, ar flīzēm noklāti pastaigu celiņi, uzstādītas 8 jaunas koka pastaigu 
verandas, vecās spēļu konstrukcijas nomainīja jaunas - modernas, atbilstošas drošības 
prasībām;  

• veikts kapitālais remonts esošajā ēkā, tai skaitā sanitārajos mezglos, ēdnīcas blokā 
iekārtots dārzeņu apstrādes cehs, izveidota jauna garderobe virtuves darbiniekiem ar 
atsevišķām dušu un tualeti un necaurstaigājamu gaiteni, uzstādītas jaunas iekārtas; ir 
atpūtas telpa un dušas tehniskajam personālam; 

• izglītojamo drošības nodrošināšanai ir izmantoti inženiertehniskie risinājumi - ātruma 
slieksnis, ugunsdrošas durvis, jauna ventilācijas sistēma ar skābekļa daudzuma 
kontroli, teritorijas videonovērošana;  

• individuālajam darbam un darbam apakšgrupās logopēdam ir jauns gaišs ar izlietni, 
smilšu kasti un spoguli, labiekārtots kabinets; mūzikas un interešu izglītības 
skolotājiem ir savs kabinets grupu un individuālajam darbam; pirmsskolas 
skolotājiem ir iespēja gatavoties nodarbībām moderni iekārtotā metodiskajā kabinetā 
un vadīt tajā nodarbības, izmantojot interaktīvo tāfeli;  

• Grupām iegādātas jaunas mēbeles: 5 grupas nodrošinātas ar 35 jauniem garderobes 
3durvju skapjiem un soliņiem, jaunā grupa pilnīgi aprīkota ar jaunām mēbelēm;  

• Jaunajā automatizētā katlu mājā ar jauno kurināmo (granulām) ir iespēja regulēt 
nepieciešamo siltuma padevi un ir modernizēta arī karstā ūdens padeve.  

 
2.6.Resursi 

 
Runājot par resursiem, jāatzīmē: 

• izglītības programmu īstenošanai ir 
nepieciešamie materiāltehniskie resursi, 
mūsdienīgas informāciju tehnoloģijas;  

• ir pedagogu profesionālās pilnveides plāns, ir 
sistematizēta, apkopota un uzkrāta datu bāze 
par katra pedagoga tālākizglītību;  

•  izglītības iestādes vadība un dibinātājs 
atbalsta pedagogu tālākizglītību;  

• Pedagogi aktīvi iesaistās pedagoģiskās  

 
 
 
 
 
 
 
 

Iestādes audzēkņi apmeklē 
Daugavpils Ugunsdzēsības Depo 

/Foto V. Naklonova/ 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rumānijas pirmsskolas izglītība iestāde 
„Feniks” sagaida Comenius partnerus 

/Foto V. Naklonova/ 
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darbības popularizēšanā citu valstu pedagogiem (partneri Spānijā, Bulgārijā, Ungārijā, 
Polijā, Rumānijā).  

• ir jauna sporta zāle un korpuss ar jaunām, mūsdienīgām telpām interešu izglītībai un 
logopēdam mācību procesa nodrošināšanai, ir kvalitatīvs stadions ar mūsdienīgu 
celiņu un sektoru segumu, pastaigu laukumi ar koka nojumēm, ar nepieciešamo 
soliņu skaitu mācību procesa nodrošināšanai svaigā gaisā un jaunām drošām rotaļu 
konstrukcijām;  

• izglītības iestādē ir racionāli pārdomāta izglītojamo kustības plūsma, starp telpām 
nav sliekšņu,  iekļuvi ēkā nodrošina pandusi, ir attiecīgi aprīkoti sanitārtehniskie 
mezgli izglītojamo piekļuvei ratiņkrēslos, iekārtotas telpas medmāsai, pedagogiem, 
aktu zāle;  

• izglītības iestādei ir funkcionāli un estētiski iekārtota ēdnīca ar jaunu aprīkojumu: 
ledusskapis augļu un dārzeņu glabāšanai, zupas katls, elektriskā panna, konvekcijas 
krāsns, mikseris, kartupeļu mizojamā mašīna, dārzeņu smalcinātājs, galds.  
1.septembrī bija nokomplektētas 8 grupas (skat. Pielikumu 4). No tām: 3 grupas  

īstenoja pirmsskolas izglītības programmu  latviešu mācību valodā; 5 grupas īstenoja 
mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu. Bērnu skaits grupās 2014.gadā sastādīja 

167 (skat. Pielikumu 2). 
• 2014.gadā mūsu iestādē parādījās pirmā  interaktīvā 

tāfele. Ar tāfeli mācību process noteikti būs 
interesantāks, jo ļaus izmantot arī interneta 
resursus, nodarbības papildinot ar vizuālo materiālu 
— attēliem un video. Tāfelei pievienots mācību 
līdzekļu komplekts —elektroniskā grāmata “Raibā 
pasaule” apgāda “Zvaigzne ABC”. Pirmās 
nodarbības izraisīja bērnos lielu interesi.  

 
 

• 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 sanāksmēs Spānijā un 
Rumānijā. Šīs sadarbības rezultātā tika 
izstrādāts metodiskais līdzeklis ar 
attīstošām rotaļām matemātikā, valodās 
(dzimtajā un partneru), sociālajās 
zinībās, vides izglītībā, mūzikā.                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matemātikas nodarbība bilingvālajā 
5 gadīgo bērnu grupā 
/Foto V. Naklonova/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sertifikāta saņemšana Spānijā 
/Foto V. Naklonova/ 
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Par tradīciju kļuva noformēt iestādi svētkiem kopā ar 
vecākiem, arī 2014.gada nogalē iestādes darbinieki kopā ar 
vecākiem noformēja telpas Ziemassvētkiem un  uzbūra pasakainu 
noskaņu visā ēkā. Šī gada tēma iestādē bija „Sniegavīru parāde”.   
Iestādes katrā telpā parādījās dažādās tehnikās un no dažādiem 
materiāliem vecāku un bērnu kopīgi izgatavoti sniegavīri.  
 

2014.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.  

 
2014. gada pamatbudžeta ieņēmumu sadale pa ienākumu avotiem 

 
(iestādes uzturēšana – EUR 310423 un EUR 1619782,91 - Pašvaldības budžeta 

finansējums projekta “Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” ēkas, katlu mājas, 
ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija 2 kārtās’’ īstenošanai) 

 
• Kopējā 2014.gada pamatbudžeta summa sastādīja – EUR 310423, ar budžeta 
palielinājumu, salīdzinot ar 2013.gadu - 4%, tas ir saistīts ar to, ka 2014.gadā tika atvērta 
jauna grupa un ieviestas jaunas skolotāju un skolotāja palīga likmes 4 mēnešiem. 
Pašvaldības budžeta finansējums projekta “Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rūķītis” ēkas, katlu mājas, ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija 2 kārtās’’ 
īstenošanai – EUR 1619782,91 

 
 

• Pašvaldības finansējums  iestādes uzturēšanai – EUR 223053 
• Valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam – EUR 45918,41 
• Vecāku maksa par bērnu ēdināšanu – EUR 33054,00 
• ES  projektu līdzekļi – EUR 8398,00. 
 

Pašvald ības budžeta 
finans ējums (71,9%)

Vecāku maksa par 
ēdināšanu (10,6%)

 ES projektu 
līdzek ļi (2,7%)

Valsts m ērķdotācija 
pedagogu 

atalgojumam (14,8%)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

„Sniegavīru parāde” bērnu un 
vecāku kopdarbs 

/Foto V. Naklonova/ 
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Pašvaldības piešķirtā finansējuma iestādes uzturēšanai izlietojums 
(Pašvaldības budžeta finansējums –  EUR 223053,00 ) 

 

biroja preces un 
invent ārs 5309 EUR

2,38%
Pakalpojumi 17265 EUR

7,74%

Mācību l īdzek ļi un 
grāmatas 1933 EUR

0,86%

Valsts un pašvald ību 
aprūpē esošo personu 
uztur ēšana 2375 EUR

1,06%

Kārtējā remonta un 
iestādes uztur ēšanas 
materi āli 2526 EUR

1,13%
Kurin āmais 5948 EUR

2,67%

Komand ējumi 88 Ls
0,04%

Atl īdzība 187383 EUR
84%

 
Darba samaksa. Kā ir redzams diagrammā 2014.gadā, tāpat kā 2013.-2010.gados, 

vislielāko īpatsvaru kopējā budžetā sastādīja atlīdzība – 84% (2013.gadā - 84,43%, 
2012.gadā – 67,74%, 2011.gadā - 66,4%, 2010.gadā – 81,40%). Mūsu iestādē bija 
nodarbināti 41 darbinieki, 16 no tiem pedagogi un 25 tehniskais personāls. 6 pedagogi 
saņēma atalgojumu no valsts mērķdotācijas līdzekļiem. 

Pakalpojumi. Iestādes uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu izmaksas sastādīja 
EUR 17265, jeb 7,74 % no kopējā iestādes finansējuma. Šajā sadaļā iekļauti izdevumi, kuri 
saistīti ar iestādes funkciju nodrošināšanu (skat. Pielikums Nr.3).  

Izdevumi par elektroenerģiju.  Sastādot 2014.gada budžetu, elektroenerģijas patēriņa 
limiti tika aprēķināti, ņemot vērā iepriekšēja gada faktu. Patēriņa palielinājums ir saistīts ar 
ēkas kopējās platības palielinājumu, teritorijas apgaismojuma laternu skaita pieaugumu, 
jaunu iekārtu uzstādīšanu ēdnīcā un veļas mazgātuvē un jaunu ventilācijas sistēmu 
uzstādīšanu jaunā ēkā. 

Elektroenerģijas limitu izlietošana (kwh) par 2013.-2014.gadiem 
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50667
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40125

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2014 2013

Plāns

Fakts

celtnieki

 
 



 13

Kurināmā patēriņš 2014.gadā līdzekļi to iegādei sastādīja EUR 5948 - tikai 2,67 % 
no kopējā budžeta, kas ir par 0,84% vairāk nekā iepriekšējā gadā un ir saistīts ar ēkas 
platības palielināšanu.  
 

Mācību līdzekļi. 2014. gadā mācību līdzekļu 
iegādei izlietoti EUR 1933 jeb 0,86 % no kopējā budžeta. 
Šie līdzekļi tika novirzīti jaunākās literatūras iegādei, 5,6 
gadīgo bērnu grupu nodrošināšanai ar jaunām tāfelēm,  
rotaļas un spēles pētīšanai un eksperimentiem, roku lelles, 
kā arī iegādāts jauns sporta inventārs jaunai sporta zālei 
(vingrošanas paklāji, bumbas, vingrošanas nūjas, 
lecamauklas, mīkstie komplekti stafetēm). 

         
 
        

2.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
 
 Analizējot novērtēšanas periodā paveikto iestādes darba organizācijā, vadībā un 
kvalitātes nodrošināšanā var atzīmēt, ka: 

• kā darba kvalitātes pārraudzības forma tiek izmantota paškontrole un pašvērtējums;  

• izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēma ir plānota, pašvērtēšanas process virzīts uz 
būtiskiem aspektiem katrā izglītības iestādes darba jomā;  

• pašvērtējums balstīts uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem, darba vērtēšana 
notiek administrācijas sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, iestādes padomes 
sanāksmēs, darbinieku sanāksmēs;  

• pašvērtēšanas process aptver visus izglītības iestādes darba aspektus;  

• attīstības plānošana iekļaujas izglītības iestādes darba plānošanas sistēmā. 
• ir izglītības iestādes gada darba plāns un pārskats par iepriekšējās darba plāna izpildi;  

•  vadības komanda darbojas saskaņoti, virzot izglītības iestādes darbu uz kolektīva 
attīstības plānā izvirzītajiem mērķiem.   
 Iestādes darba nodrošināšanai izveidots stabils un profesionāls  kolektīvs ar 41 

darbinieku, tai skaitā 25 tehniskie darbinieki. Pedagoģisko procesu nodrošināja 16 pedagogi 
(t.sk. metodiķe, mūzikas skolotāji, logopēde, grupu skolotāji) un, kuru vidējais darba stāžs 
pirmsskolas izglītības jomā sastādīja 13 gadus. 
  
 Iestādes darbu organizēja Iestādes vadītāja Anna Vaidere (augstākā pedagoģiskā 
izglītība, pedagoģijas maģistre, kopējais darba stāžs 26 gadi, šajā iestādē - vairāk nekā  12 
gadi. Aizvadītajā gadā viņas vadībā notika 3 pedagoģiskās padomes sēdes, gatavojoties tām, 
2014.gadā veikta padziļināta kontrole, analīze un sniegti priekšlikumi par darba uzlabošanu 
sekojošos pedagoģiskā procesa jautājumos: 
• Sports un netradicionālā sporta inventāra izmantošana nodarbībās; 
• Pedagogu darbs pie metodiskās tēmas: „Vides izglītības jautājumu iekļaušana 
nodarbībās 5.,6. bērniem”; 
• Savstarpēji apmeklēto atklāto nodarbību analīze un to ietekme uz skolotāju 
kvalifikācijas celšanu; 
• Sešgadīgu bērnu gatavība skolai; 
• Audzēkņu sasniegumu un izaugsmes dinamika un tās analīze; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporta nodarbība 6 gadīgiem bērniem 
jaunajā sporta zālē 
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• 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 un 
grupu papildināšanu ar metodiskiem līdzekļiem un literatūru, pasākumu sagatavošanu, telpu 
un izstāžu noformējumu svētkiem. 
 
Metodiķa tematiskās konsultācijas 2014.gadā: 
• Bērna adaptācija bērnudārzā (ieteikumi skolotājiem un vecākiem) 
• Projektu metode pirmsskolas izglītības iestādē 
• Netradicionālais sporta inventārs 
• Sporta nodarbības pirmsskolā 
• Pirmsskolas vecuma bērnu iepazīstināšana ar bērnu tiesībām 
• Vai bērns ir gatavs skolai 
• Vasaras periods pirmsskolas izglītības iestādē 
• Eksperimentēšana, kā līdzeklis izzināšanas intereses veidošanai bērniem 
•  Darbs ar vecākiem ,kā organizēt vecāku sapulces 
• Bērnu vērtēšana 
  

Iestādes darbā aktīvi iesaistījās arī Iestādes 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 Skolotāju dienas un Ziemassvētku un rīkošana; Projekta darba grupas 
darbs ES projektā „Es zinu, es protu. IKT Eiropas pirmsskolas vecuma bērnu spēju 
attīstībai”.  
  

Par saimniecisko darbu, pārtikas noliktavu, ugunsdrošību un darba drošību iestādē 
atbildēja saimniecības pārzine - Jeļena Samijlovska. Darba stāžs iestādē - 24 gadi. 

 
 

            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 īstenots iestādes telpu rekonstrukcijas un 
piebūves celtniecības projekts. 
• Daugavpils novada Izglītības pārvaldi – saņemtas konsultācijas iestādes darba 
organizēšanā un dokumentācijas noformēšanā, amatu saraksta un tarifikāciju sastādīšanā, 
nodrošinātas pieredzes apmaiņas iespējas novada ietvaros, speciālisti papildina lapu 
www.dnd.lv – Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” darba atspoguļošanai un 
popularizēšanai.  Notika Pedagoģiski Medicīnas komisijas izbraukuma sēde iestādē 
N.Pēterānes vadībā, pēc tās ieteikumiem 12 iestādes izglītojamie apgūst Speciālo 
pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem.  
• Naujenes pagasta pārvaldi  – audzēkņiem nodrošināta bezmaksas braukšana uz 
iestādi un atpakaļ, saskaņoti maršruti, ņemot vērā katru individuālu ģimeni, tika sniegta 



 15

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 – 2014” un citi. 
• Sociālo dienestu – kopīgs darbs ar ģimenēm. 
• Pagasttiesu – sadarbība bērnu tiesību jautājumu nodrošināšanā. 
• Bibliot ēku – bērnu ekskursijas uz bibliotēku, projektu kopīga īstenošana, izstāžu 
apmeklējumi. 
• Ģimenes ārstu Čivkules, Ņesterova, Strodes un citām ārstu praksēm - bērnu 
profilaktiskās apskates, norīkošana uz potēm, individuālu konsultāciju un rekomendāciju 
saņemšana par jautājumiem, saistītiem ar bērnu veselību. 
• Kult ūras centru – kopīga svētku programmu izveide un vadīšana: koncerti, „Cālis” 
un citi. 
• Naujenes novadpētniecības muzeju – ekskursijas uz muzeju. 
• Daugavpils teātri – teātra izrāžu apmeklējumi. 
 

2.8. 2015.gada prioritātes 
 

1. Pedagoģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana: 
• Pedagogu darbs pie metodiskās tēmas: „Emocionālā inteliģence darbā ar bērniem un 
vecākiem”; 
• 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 ERASMUS+ projektā „Emocionālā inteliģence”, tai skaitā 2 skolotāju vizītes 

uz Spāniju, Grieķiju, projekta dalībnieku uzņemšana Latvijā. 
2. Materiāli tehniskās bāzes pilnveide: 
• Grupu nodrošinājums ar žalūzijām. 
• Nolietotu bērnu garderobes skapju nomaiņa 3 grupās 
• Nolietotas gultas veļas, segu un spilvenu nomaiņa 1 grupā 
3. Drošas vides uzturēšana darbiniekiem un bērniem. 
4.Energoresursu ekonomijas pasākumi: 
• Energoresursu ekonomijas pasākumu plāna, limitu izstrāde un ievērošana. 
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Pielikums 1 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 

izglītojamo skaita sadalījums pa gadiem 
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Pielikums 2 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 

absolventu sadalījums pa mācību iestādēm 
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Pielikums 3 
Iestādes finanšu saistības 2014 .gadam 

 
 

1. 2009. gada 2.janvāra līgums Nr.143/09-1 ar SIA ”Naujenes pakalpojumu serviss” 
tehnisko elektrosaimniecības un santehnisko iekārtu apkalpošanu - EUR 427. 

2. 2009. gada 1.aprīļa līgums Nr.60  par deratizācijas un dezinsekcijas darbu veikšanu ar 
SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” – EUR 316. 

3. 2012.gada 1.jūnija 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 – EUR 618 
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 – EUR 620. 
7.    2011. gada 1 marta līgums Nr.SA-02/11 ar SIA AURA par ventilācijas sistēmas 

tehnisko apkopi – EUR 1582 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.oktobra līgums Nr.1015286122 ar a/s Latvenergo par elektroenerģijas 

tirdzniecību. 
12. 2014.gada 30.oktobra līgums Nr. 56/2014 ar SIA “ENERGOTESTS” par siltumtehnisko 

iekārtu apkopi – EUR 3979,75 
13. 2014.gada 30.decembra līgums N.385/14-3.37.4. ar SIA “MK Energy” par kokskaidu 

granulu piegādi – 90 tonnas, EUR 15126,21 
 
 
 
 


