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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 izglītības iestāde.  

 Iestāde īsteno 4 licencētas pirmsskolas izglītības programmas  un 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: 
· Institucionālo pārraudzību – ar Naujenes pagasta pārvaldes starpniecību; 
· Funkcionālo pārraudzību – ar Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes 

starpniecību. 
 

1.2.Iestādes izveidošana 
 
 Iestāde uzsāka savu darbu 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 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 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 uzsākšanai. 

1.4. 2011. gada prioritātes 
 
1. Pedagoģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana: 
Ø Pedagogu darbs pie metodiskās tēmas: „Izglītojamo izziņas motivācijas 

paaugstināšana”; 
Ø Grupu papildināšana ar rotaļlietām un pašizgatavotiem metodiskiem līdzekļiem; 
Ø Sešgadīgu un piecgadīgu audzēkņu sagatavošana pamatskolas programmas apguvei; 

saskaņā ar Valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju un jauno programmu prasībām; 
Ø Speciālo programmu īstenošana bērniem ar valodas traucējumiem; 
Ø Vecāku iesaistīšana bērnu attīstīšanas un audzināšanas procesā; 
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Ø Darbs ESF projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma 
izveide” 2. un 3.aktivitātēs. 

2. Materiāli tehniskās bāzes pilnveide: 
Ø Iestādes ēkas pamata apmaļu atjaunošana; 
Ø Saimniecības pārzines darba efektivitātes paaugstināšana, aprīkojot darba vietu ar 

datoru; 
3. Drošas vides uzturēšana darbiniekiem un bērniem: 
Ø Gājēju celiņu daļējs remonts; 
Ø Daļējs kosmētiskais remonts grupu telpās; 
Ø Pastaigu laukumu kosmētiskais remonts; 

4.Energoresursu ekonomijas pasākumi: 
Ø Pakāpeniska novecojušu gaismas ķermeņu nomaiņa grupās pret ekonomiskiem; 
Ø Energoresursu ekonomijas pasākumu plāna, limitu izstrāde un ievērošana. 

 
2. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” darbības rezultāti 

 
2.1. Secinājumi par paveikto 2011. gadā 

Finansiālā darbība: 
1.  Sadarbībā ar Daugavpils novada domi, izglītības pārvaldi un Naujenes pagasta padomi 

nodrošināta iestādes uzturēšana un finansēšana tādā apjomā, lai iestāde varētu efektīvi 
strādāt. Nodrošināta audzēkņu bezmaksas pārvadāšana Naujenes pagasta teritorijā uz 
iestādi un atpakaļ, mēnesī vidēji 25 audzēkņi tika ēdināti ar Sociālā dienesta atbalstu.  

2. Kopējā 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumu summa sastādīja – Ls 220286, ar budžeta 
pieaugumu salīdzinot ar 2010.gadu - 15% 

3. Izmaksas uz 1 bērnu  no pašvaldības budžeta sastādīja Ls 1084. 
Pedagoģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana: 
4. Pamatskolas programmas veiksmīgai apguvei sagatavoti 32 audzēkņi, tai skaitā 21 

izglītojamais apguva pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu, 11 -  
pirmsskolas izglītības programmu. 24 no absolventiem turpina apgūt pamatskolas 
programmas novada skolās (skat. Pielikumus 1, 7). 

5. Bērnu skaits grupās 2011.gadā sastādīja 154 (skat. Pielikumu 6). 1.septembrī bija 
nokomplektētas 8 grupas (skat. Pielikumu 4). No tām: 4 grupas  īstenoja pirmsskolas 
izglītības programmu  latviešu mācību valodā; 4 grupas īstenoja mazākumtautību 
pirmsskolas izglītības programmu.  

6. Vispārizglītojošās piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupās tika integrēti 12 bērni ar 
valodas traucējumiem, kuri apguva speciālo programmu. Ar šiem bērniem individuāli 
strādāja  logopēde –J.Ņikitina, grupu skolotāji, latviešu valodas un mūzikas skolotāji. 
Papildus logopēde individuāli strādāja ar vēl 12 piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem 
ar valodas traucējumiem. Pateicoties šim darbam, absolventi sekmīgi uzsāka mācības 
vispārizglītojošās programmās. 

7. 2011.gadā iestādē darbojas 4 interešu izglītības 
pulciņi: angļu valodas, ritmikas, tautas deju un 
keramikas pulciņi, kuros bērni attīstīja savas 
radošās spējas. 

8. Bērnu redzesloka paplašināšanai, organizēti 6 
izbraukumi iestādes bērniem, tai skaitā 
ekskursijas uz Jāņa Raiņa muzeju Berķenelē, 
Naujenes muzeju, lauku sētu, teātra izrādēm 
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„Nāriņa” un „Raganu piedzīvojumi”. Notika pārgājiens uz Hoftenbergas parku. 
9. Pateicoties pedagogu profesionalitātei, vizuālās mākslas konkursā „Lidice 10” 

piedalījās 11 bērni, 5 no tiem, iegūstot 2.vietu (A.Vansoviča) un 3.vietas (M.Filatovs, 
L.Grigorjeva, E.Moroza, L.Teivāns) nokļuva 2.kārtā, darbi nosūtīti uz Rīgu. 

10. Gada laikā tika organizēti un novadīti 35 lieli tematiskie pasākumi bērniem un 
vecākiem, tādi kā Ziemassvētki, Lieldienas, Tēvu diena un citi.   

11. Pedagogu turpināja darbu pie elektronisko prezentāciju izveides, īpašu uzmanību 
veltot, prezentācijām latviešu valodā. Piemēram, jauktā vecuma latviešu grupas 
pedagogs I.Žemčugova izveidoja vairāku pasaku prezentācijas, kas atviegloja vielas 
apguvi bērniem no cittautu ģimenēm. 

12. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai vasaras periodā uz iestādes 
bāzes, pedagogiem bija organizēti 4 stundu „Filcēšanas” un 2 stundu „Pērļošanas” 
kursi, kurus vadīja audzēknes mamma Olga Kuzmina. Šīs iemaņas darbinieki 
veiksmīgi izmanto metodisko līdzekļu izgatavošanai.  

13. Iestādes pedagoģi dalījās pieredzē ar novada kolēģiem 2011.18.04. semināra laikā un, 
uzņemot Lietuvas republikas Dusetas pašvaldības delegāciju 2011.05.05. 

14. Iesaistoties ES Twinning projektā „Es esmu”, tika uzlabotas pedagogu komunikāciju 
prasmes, iestādes darbs popularizēts 8 valstu (Lietuva, Polija, Rumānija, Spānija, 
Čehija, Portugāle, Itālija, Turcija) vidū, e-vidē izvietotas 12 prezentācijas un 3 
videoklipi par iestādes darbu, saņemti vairāk nekā 38 Ziemassvētku apsveikumi no 
augstāk minētām valstīm.  

15. ESF projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” 
3.aktivitātē iesaistījās 9 pedagogi (4 no tiem 2 reizes), kas ļāva noteikt viņu 
profesionālo līmeni atbilstoši 5 profesionālās kvalitātes pakāpēm, kā arī iestādē 
sakārtot pedagogu pašvērtējuma sistēmu. Skolotāji izveidoja darba mapes, kurās 
apkopoja savu pieredzi un sasniegumus. Tika novadītas 29 atklātās nodarbības, kuras 
savstarpēji apmeklēja iestādes pedagogi un arī vecāki. Ir izveidota atklāto nodarbību 
vidiotēka. Metodiķe un latviešu valodas skolotāja Vita Naklonova ieguva 4. kvalitātes 
pakāpi – pedagogs, kuru augsti novērtēja Daugavpils novada kvalitātes vērtēšanas 
komisija. 

        Iestādes vadītāja A.Vaidere darbojās projektā kā konsultante republikas līmenī.  
16. ESF projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” 

2.aktivitātē iesaistījās 13 pedagogi, tai skaitā 
- 11 skolotāji apmeklēja 36 stundu programmu „Pirmsskolas izglītības 

pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide” – rezultātā uzlabotas iemaņas 
darbam ar IKT; 

- vadītāja un metodiķe apmeklēja 48 stundu programmu „Pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītāju un metodiķu profesionālo un pedagoģisko kompetenču 
pilnveide” – kursu laikā tika aktualizēta jaunākā informācija par vadības 
kompetencēm. 

17. 2011.gada nogalē iestādes darbinieki kopā ar vecākiem noformēja telpas 
Ziemassvētkiem un  uzbūra pasakainu noskaņu visā ēkā. Daugavpils novada konkursa 
„Ziemassvētki katrā logā” ietvaros iegūts Daugavpils novada Pateicības raksts „Par 
vizuāli izteiksmīgāk izveidoto iestādes Ziemassvētku rotājumu” un vērtīga balva (skat. 
Pielikumu 11).  

18. Metodiskā darba modernizācijai ir iegādāta metodiskā literatūra un metodiskie līdzekļi 
par  1503,06 Ls. 
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Iestādes vide: 
19. Iestādes medmāsa nodrošināja profilaktisku darbu ar 154 iestādes audzēkņiem, tajā 

skaitā īpašu uzmanību pievēršot 56 hroniski slimiem bērniem, 44 bieži slimojošiem 
bērniem, 52 bērniem ar valodas  traucējumiem (skat. Pielikumus 9.,10). 

20. Saimnieciskās darbības nodrošināšanai izlietoti 12% no kopēja pašvaldības budžeta, 
tajā skaitā pakalpojumi 7,1%, kurināmais – 3,1.  

21. Iestādē bija nodrošināta kvalitatīva un ļoti garšīga ēdināšana 154 audzēkņiem. Iestādē 
audzēkņi varēja saņemt 1.brokastis, 2.brokastis (bezmaksas pienu), pusdienas, 
1.launagu un 2.launagu (bērniem, kuri apmeklēja dežūrgrupu). No 2011.gada 
1.septembra līdz 2011.gada 31.decembrim bērni izdzēra 1015 l bezmaksas piena ES 
atbalstītās SKOLAS PIENa programmas ietvaros. 

22. Vecākās grupas telpas pārceltas uz II stāva telpām un pārkārtotas atbilstoši bērnu 
skaitam un vecumam, šim nolūkam nopirkti jauni bērnu galdi un rotaļlietu. 

23. Katru gadu darbinieku spēkiem tiek izgatavota jauna daudzfunkcionāla koka 
konstrukcija bērnu aktivitātes nodrošināšanai pastaigu laukumos ( kuģis, helihopters, 
mašīnas). Šogad II jaunākās grupas pastaigu laukumā uzstādīts Dzirnavu namiņš ar 
slidkalniņu. 

24. Daļēji veikti lietus ūdeņu novadīšanas darbi no iestādes pamatiem un celiņu 
rekonstrukcijas darbi ap iestādi. 

25. Bēniņu telpai izgatavotas ugunsdrošas durvis un ierīkota ugunsdrošības signalizācija. 
26. Darba drošības apstākļu uzlabošanai nomainīti gaismas ķermeņi virtuves blokā un 

vidējās grupas telpās, nomainītas virtuves mēbeles vidējās grupas ēdiena sadales telpā. 
27. Veļas mazgātava aprīkota ar gludekli un tvaika ģeneratoru. 
28. Saimniecības vadītāja darba efektivitātes paaugstināšanai, darba vieta aprīkota ar 

datoru Intel DC. 
29. Veikts spēļu konstrukciju remonts pastaigu laukumos.  
30. Paveikti siltumtrases avārijas remontdarbi.   
 

2.2. Attīstīšanas un  audzināšanas process  

2011.gada iestāde īstenoja 4 IZM licencētas programmas:  
Ø pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111, IKVD vispārējās izglītības 

programmas licences Nr. 4012, izsniegta 2011.gada 16.februārī) apguva 62 izglītojamie, 
tai skaitā 24 - obligāto 5.,6. izglītības programmu; 

Ø pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (kods  01011121, IKVD vispārējās 
izglītības programmas licences  Nr. 4013, izsniegta 2011.gada 16.februārī) apguva 92 
izglītojamie, tai skaitā  38  - obligāto 5.,6. izglītības 
programmu;  

Ø 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. grupās; 

Ø Speciālo pirmsskolas izglītības mazākumtautību 
programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem 
( kods 01015521, IKVD vispārējās izglītības programmas licences  Nr. 4015, izsniegta 
2011.gada 16.februārī)  apguva 6 izglītojamie, kuri tika integrēti vispārizglītojošās 5.,6. 
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grupās. Ar šiem bērniem papildus individuāli strādāja gan  logopēds, gan grupu 
skolotāji, gan mūzikas skolotāji.  

Iestāde īstenoja 4 interešu izglītības programmas: angļu valodas pulciņu bērniem 
vecumā no 3 līdz 6 gadiem (skolotāja Jeļena Cirša) apmeklēja 29 izglītojamie, ritmikas 
pulciņu bērniem vecumā no 3 līdz 5 gadiem (skolotāja Tamāra Šušunova) apmeklēja 17  
audzēkņi, ķeramikas pulciņu bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem (skolotaja Inna 
Žemčugova) apmeklēja  11 audzēkņi. Atalgojumu šiem skolotājiem nodrošināja vecāki. 
Maija Bataraga vadīja tautas deju pulciņu 24 piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem - 
finansējumu nodrošināja Daugavpils novada dome.  
 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 lēmumus.                             
 Iestādes darbu organizēja iestādes vadītāja Anna Vaidere (augstākā pedagoģiskā 
izglītība, pedagoģijas maģistre, kopējais darba stāžs 24 gadi, 
šajā iestādē - 10. Aizvadītajā gadā notika 3 pedagoģiskās 
padomes sēdes, gatavojoties tām, 2011.gadā veikta analīze un 
sniegti priekšlikumi par darba uzlabošanu sekojošos 
pedagoģiskā procesa jautājumos: 
Ø Vides radīšana pirmsskolas vecuma izglītojamo 

individualitātes attīstīšanai; 
Ø Savstarpēji apmeklēto atklāto nodarbību analīze un to ietekme uz skolotāju 

kvalifikācijas celšanu; 
Ø Valsts valodas apguves līmenis; 
Ø Sešgadīgu bērnu gatavība skolai; 
Ø Audzēkņu sasniegumu un izaugsmes analīze; 
Ø Didaktiskie materiāli (tajā skaitā pašu veidotie, to atbilstība bērnu vecumam, 

individuālo spēju attīstībai). 
 Metodisko darbu vadīja metodiķe V.Naklonova (augstākā pedagoģiskā izglītība, 

pedagoģiskais stāžs pirmsskolā -22 gadi). Viņa nodrošināja kontroli 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.  

Pedagoģisko procesu nodrošināja (skat. Pielikumu 2) 17 pedagogi (t.sk. metodiķe, 
mūzikas skolotāji, logopēde, grupu skolotāji) un 20 pārējie darbinieki.  
 
    2.3. Darbs ar vecākiem 

 
 Pozitīvus rezultātus bērnu audzināšanā var gūt prasmīgi izmantojot dažādas 

sadarbības formas, aktīvi iesaistot šajā darbā pirmsskolas iestādes kolektīva un audzēkņu 
ģimeņu locekļus.  

Aizvadītajā gadā bija izmantotas sekojošas darba metodes:  
·  Individuālās konsultācijas 
· Kopīgās vecāku sanāksmes „Bērna radošo spēju attīstība”, „Kā atvieglot bērna 

adaptāciju”. 
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· Atklāto nodarbību apmeklējumi.  
· Grupu sanāksmes. 
· Vecmāmiņu, tēvu, mātes dienas.   
· Teritorijas labiekārtošanas Lielā talka. 
· Lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošana.                                    
· Iestādes telpu noformēšana ar izstādēm, vecāku un darbinieku izstāde „Mēs to 

protam”, Ziemassvētku un Lieldienu izstādes grupu telpās. 
· Iesaistīšanās Ziemassvētku labdarības akcijā, vācot ziedojumus novada bērniem. 
· Konsultācijas vecākiem. 
· Koncerti.                                                                                
· Ikmēneša tematiskie  pasākumi.                                                  
· Uzskates līdzekļi ( informatīvie stendi, bērnu darbu un foto izstādes, veidošanas 

pulciņa izstāde „Dabīgais māls no paša sākuma līdz krūzītei” ). 
· Ģimeņu aptaujas, tai skaitā ar bērnu veselību saistītie jautājumi. 
· Informācija Naujenes pagasta mājas lapā.                      
· Mājas darbu lapas. 
· Mediķu konsultācijas, tai skaitā Mutes dobuma 

veselības centra speciālistu tikšanās ar 
vecākiem un rakstisku rekomendāciju 
izsniegšana katram bērnam. 

· Telefonsarunas.  
· Vecāku iesaistīšana nodarbību un kursu 

programmu vadīšanā.  
 
Iestādes darbā aktīvi iesaistījās arī vecāku Padome. 2011.gadā Padomes sēdēs bija 

izskatīti šādi jautājumi: iestādes sagatavošanā jaunajam mācību gadam, 5.6.gadīgo bērnu 
sagatavošana skolai, gada budžeta prioritātes, iekšējie kārtības noteikumi, Ziemassvētku un 
citu pasākumu rīkošana. 
 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. Uz šiem 
pasākumiem tiek aicināti vecāki un visi interesanti.  
Šo pasākumu uzdevumi: 

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

2011.gadā tika organizēti 22 interesanti un 
profesionāli organizēti un novadīti pasākumi (neieskaitot 
izbraukuma pasākumus un mazos grupu svētkus – sporta 
svētkus, Dzimšanas dienu svinības, sporta izpriecas un 
iknedēļas bērnu darbu izstādes).  Tie bija:  
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janvāris „Atvadas no eglītes” 2 
 Tevu diena 2 

februāris Projektu nedēļa „Radošā darbnīca” 1 
 Meteņi 1 
 Масленица 1 

marts Vecmāmiņu diena 1 
 Viesizrāde „Ķiplociņš iet uz skolu” 1 
 Cālis-2011 1 

aprīlis Lieldienas 2 
 Lielā Talka 1 

maijs Mates diena 2 
 Sadarbības pasākums ar „Mutes dobuma veselības centru” 1 
 Izlaidums 2 
 Daugavpils teātra izrādes „Nāriņa” apmeklējums  1 

septembris Zinību diena 1 
 Ekskursija uz J. Raiņa māju 1 
 Skani mana Naujene 1 
 Izstāde, veltīta Miķeļdienai 1 

oktobris Ekskursija uz Hoftenbergas parku 1 
 Daugavpils teātra izrādes „Raganu piedzīvojumi” 

apmeklējums  
1 

 Rudens svētki 2 
novembris Mārtiņi 1 

 18.Novembra svētki 1 
decembris Pasākums pirmsskolu audzēkņiem „Ciemos pie rūķiem” 

Daugavpils novada kultūras centrā 
1 

 Ziemassvētki 5 
 Kopā:  

 
       35 

 
2.4. Ieņēmumu un izdevumu tāmes izpilde 

 
Kopējā 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumu summa sastādīja – Ls 220286. 2010.gadā 

- Ls 191682, budžeta pieaugums sastāda 15%.  
 

2011. gada pamatbudžeta ieņēmumu sadale pa ienākumu avotiem 
Kopā - Ls 220286 

· Pašvaldības budžeta finansējums – 166992,00  Ls 
· Valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam – 27462,00 Ls 
· Vecāku maksa par bērnu ēdināšanu –25832,00 Ls 
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Valsts mērķdotācija 

pedagogu 
atalgojumam (12,5%)

Vecāku maksa par 
ēdināšanu (11,7%)

Pašvaldības budžeta 
finansējums (75,8%)

 
Pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojums 

(Pašvaldības budžeta finansējums – 166992,00  Ls) 
 

Kapitālais remonts un 
rekonstrukcija 30160 Ls

18,10%

Atlīdzība 110849 Ls
66,4%

Komandējumi 42 Ls
0,1%

Kurināmais 5 185 Ls
3,1%

Kārtējā remonta un 
iestādes uzturēšanas 

materiāli 3013 Ls
1,8%

Valsts un pašvaldību 
aprūpē esošo personu 

uzturēšana 657 Ls
0,4%

pamatlīdzekļi 1482 Ls
0,9%

Mācību līdzekļi un 
grāmatas 1503 Ls

0,90%

Pakalpojumi 11849 Ls
7,1%

biroja preces un 
inventārs 2047 Ls

1,2%

 
Darba samaksa. Kā ir redzams diagrammā, 2011.gadā vislielāko īpatsvaru kopējā 

budžetā sastādīja atlīdzība – 66,4%, 2010. gadā izdevumi darbinieku darba samaksai 
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sastādīja – 81,40 %, 2009. - 70,86 %, 2008.– 59,9 %. Vidējā darba alga 2011.gada nogalē 
pedagogiem, kuri strādāja ar 5.,6.gadīgiem bērniem sastādīja  – 271,44 Ls, pedagogiem, 
kuri strādāja ar 1,5-4.gadīgiem bērniem  – 303,05  Ls, pārējiem darbiniekiem – 220,40 Ls.  
 Pakalpojumi. Iestādes uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu izmaksas sastādīja Ls 
11918, jeb 7,1 % no kopējā iestādes finansējuma. Šajā sadaļā iekļauti izdevumi, kuri saistīti 
ar iestādes funkciju nodrošināšanu.  

Telefona un interneta pakalpojumi. 2011.gadā vairs nedarbojās akcijas piedāvājums 
interneta pieslēgumam, tāpēc līdzekļu izlietojums ir lielāks nekā 2010.gadā, tomēr 
2011.gada plānoto līdzekļu ietvaros izdevās ieekonomēt 1,52 %.   

 
Telefona pakalpojumu limitu izlietošana (Ls) par 2009.-2011.gadiem 

 

736 710

577 538

685 674

0
100
200
300
400
500
600
700
800
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Plāns
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Izdevumi par elektroenerģiju. Sastādot 2011.gada budžetu, elektroenerģijas patēriņa 

limiti tika aprēķināti, ņemot vērā jaunu ventilācijas iekārtu uzstādīšanu katrā iestādes telpā. 
Taču vasaras periodā, samazinoties bērnu skaitam, daļa no iekārtām ekonomijas nolūkos 
tika atslēgta, kas arī ļāva samazināt elektroenerģijas patēriņu. 

 
Elektroenerģijas limitu izlietošana (kwh) par 2009.-2011.gadiem 

 

3945537057 3945541676
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Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju. 
2010.gada papildus ūdens patēriņš saistīts ar siltināšanas projekta īstenošanu, tāpēc 

arī naudas līdzekļu izdevumi pārsniedza  2009.un 2011.gada izdevumus.  
 

Ūdens un kanalizācijas limitu izlietošana  (Ls) par 2009.-2011.gadiem 
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Remontdarbu izmaksas 2011.gadā sastādīja 2432 Ls. Veikti nelieli pastaigu laukumu 

remontdarbi, daļēja gaismas ķermeņu nomaiņa vidējā grupā un virtuves telpās, iestādes 
teritorijā. Veikti siltumtrases un santehniskie avārijas remontdarbi. 

 
Malkas patēriņš 2011.gadā samazinājās, kas saistīts ar ēkas siltināšanas pasākumiem, 

logu un jumta nomaiņu, sienu siltināšanu. Jāņem vērā arī tas, ka 2011.gada ziemas apkures 
sezonas laikā, gaisa temperatūra bija diezgan augsta. 
 

Kurināmā izlietošana (m³) par 2009.-2011.gadiem 
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Mācību līdzekļu un literatūras iegāde. Šim mērķim 2010.gadā izlietoti tikai 288 Ls, 

kas sastādīja  0,2% no kopējā budžeta. Plānojot 2011. gada budžetu šis fakts tika ņemts vērā 
un izdevumi metodisko līdzekļu iegādei palielināti līdz 1503,06 Ls, kas sastāda 0,9% ko 
kopējā budžeta. Pateicoties tam, ir iegādāti jaunākie izdales materiāli un darba burtnīcas un 
grāmatas piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem. 

 
 Secinājumi: 
Ø Izmaksas uz 1 audzēkni 2011.gadā sastādīja - Ls 1084, 2010.gadā – Ls 885, 2009.gadā 

tie bija – Ls 1099, 2008.gadā – Ls 1440.  Pēdējā gada laikā izmaksas pieauga par Ls 199 
teritorijas labiekārtošanas projekta izmaksu dēļ. 

Ø 2011.gadā iestādes finansējums no pašvaldības budžeta salīdzinājumā ar 2010.gadu 
pieauga par 15%. Tas ir saistītas ar teritorijas labiekārtošanas projekta īstenošanu. 

Ø Pamatojoties uz budžeta rādītāju analīzi, var secināt, ka līdzekļu izlietojuma prioritātes 
bija darbinieku atalgojums, iestādes materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un 
nostiprināšana, ēkas teritorijas labiekārtošana. 
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2.5. Darba aizsardzības pasākumi 

 
Par saimniecisko darbu, ugunsdrošību un darba drošību iestādē atbildēja 

saimniecības vadītāja - Jeļena Samijlovska.  
Par bērnu veselību, sadarbību ar ģimenes ārstu privātpraksēm, pareizu uzturu, 

sanitāro normu ievērošanu  2011.gadā rūpējās iestādes medmāsa Irina Pavlovicha. 
Drošas vides uzturēšanai darbiniekiem un audzēkņiem 2011.gadā ir veikti sekojoši 

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

darba drošības nodrošināšanas un uzraudzības pasākumi. 
Ø 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.  

Ø 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”.  

Ø Uzturēta ugunsdrošības signalizācijas sistēma. Iestādes bēniņu telpā ierīkota 
ugunsdzēsības signalizācija un uzstādītas 3 ugunsdrošas durvis.   

Ø Veikta iestādē esošo 15 ugunsdzēšamo aparātu pārbaude un uzpildīšana.  
Ø Nomainīti gaismas ķermeņi virtuves blokā  un vidējā grupā. 
Ø Medicīnas kabinets un aptieciņas nodrošināšana ar medikamentiem. 
Ø Darbinieki nodrošināti ar spectērpiem un individuālās aizsardzības. 

Darba aizsardzības pasākumiem iztērēti 2,3 % no kopējiem iestādes līdzekļiem, kas 
ļāva saskaņā ar koplīgumu nodrošināt personālu ar spectērpiem, apmaksāt obligātās 
profilaktiskās apskates un uzturēt drošu vidi iestades telpās un tās teritorijā. 
 

2.6. Komunikācija ar sabiedrību 
 

            Daudz tika strādāts arī pie sadarbības ar vairākām Daugavpils novada teritorijā 
esošām iestādēm: 
Ø Daugavpils novada domi – nodrošināta iestādes uzturēšana un finansēšana tādā 

apjomā, lai iestāde varētu efektīvi strādāt. 
Ø 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.  

Ø Naujenes pagasta pārvaldi – audzēkņiem nodrošināta 
bezmaksas braukšana uz iestādi un atpakaļ, uz teātra 
izrādēm un ekskursijām, saskaņoti maršruti, ņemot vērā 
katru individuālu ģimeni. Nodrošināta bezmaksas ēdināšana bērniem no trūcīgām un 
daudzbērnu ģimenēm. Saņemts atbalsts saimniecisko jautājumu risināšanā. 
www.naujene.lv – Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” darba 
atspoguļošana un popularizēšana.    
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Ø Naujenes un Lāču pamatskolām – bērnu sagatavošana skolai, diskusijas ar 
skolotājiem, skolu pārstāvju piedalīšanās iestādes vecāku sanāksmēs un izlaidumos, 
mūzikas skolotāju piedalīšanās „Cālī – 2011” un citi. 

Ø Sociālo dienestu – kopīgs darbs ar ģimenēm. 
Ø Pagasttiesu – sadarbība bērnu tiesību jautājumu nodrošināšanā. 
Ø Mūzikas skolu – mūzikas skolotāju darbs ar nākamiem absolventiem, mūzikas skolas 

skolotāju piedalīšanās iestādes pasākumos un vecāku sanāksmēs. 
Ø Bibliotēku – bērnu ekskursijas uz bibliotēku, bērnu žūrija, Dzeju dienas, izstāžu 

apmeklējumi. 
Ø Ģimenes ārstu Čivkules, Ņesterova un Strodes praksēm - bērnu profilaktiskās 

apskates iestādē, norīkošana uz potēm, individuālu konsultāciju un rekomendāciju 
saņemšana par jautājumiem, saistītiem ar bērnu veselību. 

Ø Kultūras centru – kopīga svētku programmu izveide un vadīšana: koncerti, „Cālis” un 
citi. 

Ø Naujenes novadpētniecības muzeju – ekskursijas uz muzeju, Augšdaugavas 
musturdeķa darināšana. 

Ø Daugavpils teātri – teātra izrāžu apmeklējumi. 
 

 
2.7. 2012.gada prioritātes 

 
1. Pedagoģiskā procesa efektivitātes paaugstināšana: 
Ø Pedagogu darbs pie metodiskās tēmas: „Izdales materiālu un IKT izmantošana 

individuālo spēju attīstīšanai”; 
Ø Metodiskās bāzes papildināšana ar prezentāciju materiāliem; 
Ø Sešgadīgu un piecgadīgu audzēkņu sagatavošana pamatskolas programmas apguvei 

saskaņā ar Valsts pirmsskolas izglītības vadlīniju un jauno programmu prasībām; 
Ø Speciālo programmu bērniem ar valodas attīstības traucējumiem īstenošana; 
Ø Vecāku iesaistīšana bērnu attīstīšanas un audzināšanas procesā; 
Ø Darbs ESF projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma 

izveide” 2. un 3.aktivitātēs. 
Ø Darbs Twinning projektā „Es esmu”. 
Ø Iesaistīšanās COMENIUS sadarbības projektos. 

2. Materiāli tehniskās bāzes pilnveide: 
Ø Vecākās grupas telpu kapitālais remonts; 
Ø Pastaigu verandu rekonstrukcija.  
Ø 2 ēdiena sadales telpu mēbeļu nomaiņa atbilstoši sanitāro normu prasībām. 

3. Drošas vides uzturēšana darbiniekiem un bērniem: 
Ø Gājēju celiņu daļējs remonts; 
Ø Daļējs kosmētiskais remonts grupu telpās; 
Ø Pastaigu laukumu konstrukciju kosmētiskais remonts; 

4.Energoresursu ekonomijas pasākumi: 
Ø Energoresursu ekonomijas pasākumu plāna, limitu izstrāde un ievērošana. 
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2.8. Iestādes finanšu saistības 2012 .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. 2006.gada 1.janvāra līgums Nr. 196 ar AS ”Daugavpils Spec. autotransporta 
uzņēmums” par atkritumu izvešanu -  Ls 451,64. 

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.   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   



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIELIKUMI 
 
 
 



 

 

Pielikums 1 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” 
2011. gada absolventu talākgaitas 

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

1.  Antonovs Danils Lociki, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
2.  Borodins Danils Lociki, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
3.  Filatovs Maksims Butišķi, Nauj.pag., Lāču pamatskola 
4.  Grigorjeva Laura Lociki, Naujenes pag. Poļu vidusskola 
5.  Ivanova Karīna Krauja, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
6.  Jermošina Zane Vecstropi, Naujenes pag.  Lāču pamatskola 
7.  Jurkovs Daniels Naujene, Naujenes pag. 9.vidusskola 
8.  Kampāne Karolīna Lociki, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
9.  Lāčplēse Kristīne Krauja, Naujenes pag. Naujenes pamatsskola 
10.  Lomašs Ņikita Vecstropi, Naujenes pag. 3. vidusskola 
11.  Meļkovs Martins Daugavpils Saskaņas pamatskola 
12.  Novaka Katerīna Lociki, Naujenes pag. Krievu ģimnāzija 
13.  Petrovska Laura Lesnije, Naujenes pag. Naujenes pamatsskola 
14.  Piļušina Darja Lociki, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
15.  Popkova Darja Krauja, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
16.  Rudina Jekaterina Putānu c., Naujenes pag. Naujenes pamatsskola 
17.  Rumjanceva Alīna Sandariški,  Naujenes pag. Naujenes pamatsskola 
18.  Samohvalovs Artjoms Krauja, Naujenes pag. 9.vidusskola 
19.  Savatejevs Aleksandrs Putāni, Naujenes pag., Naujenes pamatsskola 
20.  Siņeviča Diāna Diļeviči, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
21.  Soma Samanta Krauja, Naujenes pag.   Lāču pamatskola 
22.  Spiridinova Marina Sprukti, Naujenes pag. Naujenes pamatsskola 
23.  Stankeviča Anna Vecstropi, Naujenes pag. Poļu vidusskola 
24.  Stoļarovs Maksims Daugavpils Lāču pamatskola 
25.  Tarasovs Aleksandrs Rukliši, Naujenes pag. Naujenes pamatsskola 
26.  Teivāne Melisa Lociki, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
27.  Teivāns Leonards Maļinova, Naujenes pag. Špoģu vidusskola 
28.  Trofimovs Antons  Naujene, Naujenes pag. Lāču pamatskola 
29.  Urga Daniēls Krauja, Naujenes pag.   Lāču pamatskola 
30.  Vaikuls Mārtiņš  Kašatniki, Naujenes pag. Naujenes pamatsskola 
31.  Vansovičs Ēriks Krauja, Naujenes pag.   13.vidusskola 
32.  Žars Danils Lociki, Naujenes pag.   Lāču pamatskola 

Daugavpils novada skolas:                         Daugavpils pilsētas skolas: 
  Špoģu vidusskola - 1                                     Krievu ģimnāzija – 1 
Naujenes pamatskola  -8                                 Poļu vidusskola – 2 
Lāču pamatskola  - 15     3. vidusskola – 1 
  Kopā: 24     9.vidusskola – 2 
       13.vidusskola - 1 
                                                                         Saskaņas pamatskola - 1 
                                                                                        Kopā: 8 
  
  

 
 
 



 

 

Pielikums 2 
 

 
Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām 

 
Vecuma grupas Pedagogu skaits 

Kopā Tai skaitā sievietes 
20-24 gadi   
25-29 gadi 3 3 
30-34 gadi 6 6 
35-39 gadi 2 2 
40-44 gadi 4 4 
45-49 gadi 1 1 
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 1 1 
25-29 gadi 1 1 
30-34 gadi 1 1 
35-39 gadi 2 2 
40-44 gadi 2 1 
45-49 gadi 3 3 
50-59 gadi 8 8 

 
 
 

Bērnudārza “Rūķītis” darbinieku vidējais vecums.  
 
 

Pedagogi Tehniskie darbinieki 
sievietes sievietes vīrieši 
36 gadi 45 gadi 44 gads 

 



 

 

 
                                                                                                                Pielikums 3 

 
 

Pedagogu darba stāžs. 
 

Darba stāžs Pedagogu skaits 
0,5-5 gadi 4 
6-10 gadi 7 
11-15 gadi 4 
16-20 gadi - 
21-25 gadi 1 
26-30 gadi 1 
31-35 gadi - 
35-42 gadi - 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Pielikums 4 
 

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

2010./2011.m.g. 

Bilingvālās grupas 
 

Vidējā grupa „ Bitītes” (24 audzēkņi vecumā no 3 līdz 5 gadiem) 
Skolotājas: Ņina Ļipina, Oksana Tjušina 

Skolotāju palīgs: Olga Gauka 

  
II jaunākā grupa „Rūķīši” (24 audzēkņi vecumā no 2 līdz 3 gadiem) 

Skolotājas: Nataļja Ivanova, Dace Mukāne 
    Skolotāju palīgs: Diāna Antonova 

  
 
 



 

 

Sagatavošanas grupa „ Zivtiņas” (16 sešgadīgi audzēkņi, 2 piecgadīgi un 2 četrgadīgi 
audzēkņi) 

Skolotājas: Tatjana Oļesova, Oksana Tjušina, Anna Vaidere  
Skolotāju palīgs:Taisja Vahruševa 

  
 

Vecākā grupa „Mārītes” (25 piecgadīgi audzēkņi) 
Skolotājas: Elvīra Švilpa,  Vita Naklonova, Inna Žemčugova 

Skolotāju palīgs: Vika Podošvina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Latviešu grupas 
I jaunākā grupa „Cālīši” (14 audzēkņi vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem) 

Skolotājas: Dace Mukāne, Anna Jegorova, Tatjana Zviceviča 
Skolotāju palīgs: Anastasija Kuhaļska 

 
Jauktā vecuma latviešu grupa „Skudriņas” (24 audzēkņi vecumā no 2 līdz 5 gadiem ) 

Skolotājas: Inna Žemčugova, Lilija Batura 
Skolotāju palīgs: Ināra Ģiņeviča 

 



 

 

Latviešu vecākā grupa „Margrietiņas” (11 piecgadīgi bērni) 
Skolotāja: Jeļena Cirša 

un 
Latviešu sagatavošanas grupa „ Pienenītes” (13 sešgadīgi bērni) 

Skolotāja: Alla Bondare 
Skolotāju palīgs: Veneranda Bule 

 
 

 

 



 

 

               Pielikums 5 

 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” budžeta dinamika  

pēdējos 4 gados (Ls) 

 

274327 262496

191682 220286

2008 2009 2010 2011

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 

 



 

 

Pielikums 8 
Rinda uz vietām Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē 

 
 

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 
 

13 bērni 

 



 

 

Pielikums 9 

Bieži slimojošie bērni (43) 
2010./ 2011. mācību gads 

 

2
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Vecākā grupa
Sagatavošanas grupa

 



 

 

Pielikums 10 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes 

hroniski slimo bērnu saraksts (56) 
2011./ 2012. m.g. 
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Pielikums 11 
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