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Iestādes juridiskais statuss 

 Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūėītis“ ir  Naujenes pagasta padomes  
dibināta un pakĜautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura Naujenes pagasta 
teritorijā vienīgā īsteno pirmsskolas izglītības programmas (sagatavo piecgadīgos un 
sešgadīgos bērnus pamatskolas programmas apguvei) un interešu izglītības programmas 
bērniem pirmsskolas vecumā.      
 Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūėītis” īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu (kods 01011111, LR IZM licences Nr. 4496 derīguma termiĦš 2011.31.07) 
un pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (kods  01011121, LR IZM 
licences   Nr. 6276 derīguma termiĦš 2016.31.07.)  
 Interešu izglītības programmas: angĜu valodas pulciĦš (skolotāja JeĜena Cirša), 
ritmikas pulciĦš bērniem vecumā no 3 līdz 5 gadiem (skolotāja Tamāra Šušunova) – 
maksas pulciĦi. Ritmikas pulciĦš bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadiem (skolotāja Tamāra 
Šušunova), ansamblis (skolotāja JeĜena Jegorova) – finansēts no valsts mērėdotācijas. 
 Naujenes pirmsskolas izglītības iestādei “Rūėītis” ir izstrādāta perspektīvās 
attīstības programma 7 gadiem (2002.-2009.) saskaĦā ar kuru arī tika plānots iestādes 
darbs 2007.gadā. Laika gaitā iestādes prioritātes un uzdevumi izmainījās un esošā 
programma novecoja. Tāpēc ar Naujenes pagasta padomes lēmumu tika izveidota darba 
grupa Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūėītis” jauna attīstības plāna (2008.-
2015.gadiem) izstrādei.  
 
 
 
Iestādes izveidošana 
 
 Bērni sāka apmeklēt Naujenes bērnudārzu – silīti 1962. gada februārī. Jaunajā 
ēkā pēc adreses: c.Krauja Parka ielā 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 pakĜautībā, mainot 
nosaukumu uz Naujenes bērnudārzu. Turpmākajā laikā periodā nosaukumi mainījās 
šādi: 

• Naujenes pagasta Kraujas sākumskola - bērnudārzs - 1993.gada 1.jūlijs; 
• Naujenes bērnudārzs – 1999.gada 1.septembris; 
• Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde – 2000.gada 1.marts; 
• Ar 2005.gada 1.janvāri Naujenes pirmsskolas izglītības iestādei tika piešėirts 
nosaukums Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūėītis”. 
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Iestādes darbības mērėis 

 Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes mērėis - īstenot pirmsskolas izglītības 
programmas un sagatavot audzēkĦus sekmīgai pamatizglītības programmas apguvei. 

 

Iestādes galvenie uzdevumi 

1. Sagatavot piecgadīgus un sešgadīgus audzēkĦus sekmīgai pamatizglītības 
programmas apguvei. 

2. Veidot katra bērna Es apziĦu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, 
vēlmju un interešu apzināšanās, spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot 
vispārcilvēciskās vērtības. 
 
2007.gada prioritātes: 
 
1. Pedagoăiskā procesa efektivitātes paaugstināšana: 
• Sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatskolas programmas apguvei, sadarbībā  
ar Naujenes un Lāču pamatskolām, Mūzikas skolu. 
• Metodiskā darba pilnveide, turpinot dalīties pieredzē atklātajās nodarbībās par valodas  
attīstības metodēm un interešu izglītības procesa organizēšanu. 
• Metodiskā kabineta darba uzlabošana, nodrošinot to ar nepieciešamo daiĜliteratūru un  
metodiskiem līdzekĜiem par valodas attīstību. 
• Vecāku izglītošana jautājumos, saistītos ar bērnu valodas attīstības iespējām. 
• Pedagoăisko kadru profesionālā līmeĦa paaugstināšana, apmeklējot atklātās nodarbības  
iestādē un ārpus tās. 
2. Materiālās un metodiskās bāzes pilnveide:  
• Ēkas tehniskās ekspertīzes veikšana. 
• Sporta laukuma papildināšana ar  rotaĜu sporta iekārtām. 
• Metodiskā kabineta nodrošināšana ar nepieciešamām modernām iekārtām: kopētāju un  
krāsaino printeri. 
3. Drošas vides uzturēšana darbiniekiem un bērniem: 
• Darba vides uzlabošanas pasākumu plāna izstrāde un uzraudzība  
• Nedrošu iekārtu nomaiĦa ēdināšanas blokā (galdi, gaĜas maĜamā mašīna, katli). 
• Papildapgaismojuma ierīkošana slikti apgaismotās II stāva telpās un gaitenī. 
• Ventilācijas sūkĦu darba atjaunošana ēkā. 
4.Energoresursu ekonomijas pasākumi: 
• Energoresursu ekonomijas pasākumu plāna un limitu izstrāde, uzraudzība. 
• Ūdens ekonomijas nolūkos novecojušo ūdens bāku nomaiĦa sanitārajos mezglos. 
• Pakāpeniska novecojušu gaismas ėermeĦu nomaiĦa pret ekonomiskākiem. 
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2007.gada pozitīvais paveiktajā darbā 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūėītis”  attīstības plāna 2008.-2015. 
gadam izstrādes darba grupa, kuras sastāvā bija iekĜauti Naujenes pagasta padomes 
deputāte L.GasjaĦeca, attīstības un plānošanas nodaĜas speciālisti, Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādes „Rūėītis” padomes locekĜi, iestādes darbinieki 2007.gadā 
uzsāka savu darbu. Darba grupa veica vairākas aptaujas un izanalizēja esošo situāciju. 
Kā rezultātā tika konstatētas iestādes stiprās puses: 
 
1. Licencētu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas gaitā nodrošināta audzēkĦu 
mērėtiecīga attīstība un kvalitatīva sagatavošana skolai. Kopš 2002.gada 1.septembra, 
kad stājās spēkā obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības 
programmas apguvei, Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde sagatavoja skolai 186 
audzēkĦus, t.sk. uz Naujenes pagasta skolām aizgāja 122 audzēkĦi (Pielikumi 1,2,3). 
 
2. Plānveidīgā un mērėtiecīgi virzītā pedagoăiskajā procesā tiek nodrošināta audzēkĦu 
fiziskā, intelektuālā, estētiskā un tikumiskā izglītošana. Bērnu sekmīgākai attīstībai 
amatu sarakstā ir iekĜauti un no Naujenes pagasta budžeta finansēti sekojoši speciālisti: 
sporta, latviešu valodas skolotāji un logopēds (Pielikums 7). 
 
3. Naujenes pagasta padomes atbalsts un iedalītais finansējums Ĝauj attīstīt un 
pilnveidot iestādes materiāli tehnisko bāzi, pedagogiem vadīt daudzveidīgas un 
interesantas rotaĜnodarbības. Šo procesu mērėtiecīgi organizē un kontrolē metodiėis, 
kurš  ar 1.septembri sāka strādāt uz  pilnu likmi (līdz šim metodisko darbu organizēja 4 
speciālisti). Metodiskais kabinets 2007.gadā papildināts ar modernu biroja tehniku. 
 
4. Iestādes vadītājas Annas Vaideres (21 gads – pedagoăiskais stāžs un 6 gadi – 
vadītāja šajā iestādē) vadībā strādā profesionāla vadības komanda, kura nodrošina 
sistemātisku iestādes darba procesa plānošanu un pārraudzību. Iestādē strādā 
pieredzējuši, kvalificēti, ieinteresēti  darbinieki.  
 
5. Kolektīvam ir laba sadarbība ar vecākiem. Iestādes padome aktīvi iesaistās visos 
darba procesa jautājumos. 
 
6. Iestāde ir iekĜauta jaunā Daugavpils novada struktūrā, kas nosaka turpmāko iestādes 
pastāvēšanu un attīstību. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

IeĦēmumu un izdevumu tāmes izpilde  
 
Kopēja 2007.gada budžeta izdevumu summa sastādīja - 156148,00 Ls, tai skaitā:  
 
 
• Pašvaldības līdzekĜi – 105146 Ls 
• Valsts mērėdotācija pedagogu atalgojumam – 38214 Ls 
• Vecāku maksājumi par bērnu ēdināšanu un interešu pulciĦiem – 7332 Ls 
• Savstarpējie norēėini par bērnu izglītību no citām pašvaldībām – 5456 Ls  
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Kopēja izdevumu summa – 156148,00 Ls  

darba samaksa 64%

VSAO 14%

komand ējumi 0,1%

pakalpojumi 9,2%

biroja preces 0,5%

invent ārs 1%

kurin āmais 4,5%

kārtēja remonta un  iest ādes
uztur ēšanas materi āli 1,3%

mācību l īdzek Ĝi 0,4%

mācību gr āmatas 0,1%

pamatl īdzek Ĝi 4,9%

 2007. gada budžets iztērēts saskaĦā ar gada plānu.  
Kā ir redzams no diagrammas 2007. gadā vislielākos izdevumus no kopējā 

budžeta sastādīja darbinieku algas un sociālais nodoklis – 78%. Iestādes pamatfunkciju 
izpildīšanu nodrošināja 37 darbinieki – no tiem 17 pedagogi. Algu pieaugums 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sastādīja 31,2% un tas lielā mērā ir saistīts ar jauno 
darba vietu izveidi (Pielikums 10). Vidējā alga pedagogiem, kuri nodarbināti 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā un saĦem algu no valsts mērėdotācijas 
2007.gadā sastādīja – 332 Ls, pārējo pedagogu vidējā alga sastādīja - 375 Ls, vidēja 
tehnisko darbinieku alga sastādīja - 150 Ls. No kopējā algu fonda piešėirti 2% 
darbinieku materiālai stimulēšanai un sociālo garantiju nodrošināšanai. Materiālās 
stimulēšanas fonds 2007.gadā salīdzinot  ar 2006.gadu pieauga par 24%. Kā rezultāts - 
iestādē ir radošs, stabils, profesionāli labi sagatavots kolektīvs. 

Liela uzmanība mūsu iestādē pievērsta kadru profesionālai izaugsmei. Regulāra 
apmācība kursu un semināru laikā Ĝauj darbiniekiem radoši strādāt ar audzēkĦiem, 
izmantojot jaunākās metodes un paĦēmienus atbilstoši mūsdienu prasībām.  Svarīgi, ka 
šo procesu atbalsta Naujenes pagasta padome un šim nolūkam 2007.gadā tika iztērēti 
780 Ls. 
 Pirmajā vietā ir rūpes par mazajiem Naujenes pagasta iedzīvotājiem. Tāpēc 
mācību līdzekĜu un grāmatu iegādei bija paredzētie līdzekĜi  saskaĦā ar apstiprinātiem 
limitiem un tie sastādīja 0,14% no kopējā budžeta, salīdzinot ar iepriekšējo 2006.gadu – 
par 75% vairāk. Pastaigu laukumi papildināti ar sporta aktivitāšu nodrošināšanai 
paredzētām iekārtām - Lielo rotaĜu Vilcienu, mērėi bumbu mešanai, atsperu šūpolēm 
„ZirdziĦš” par kopējo summu 4000Ls.  

Tālāk seko izdevumi, kuri ir saistīti ar iestādes darbības nodrošināšanu –  
pakalpojumu apmaksa – 9,2%. Iestādes pamatfunkciju nodrošināšanai  nepieciešamo 
līdzekĜu pieaugums ir saistīts ar cenu paaugstinājumu (īpaši uz energoresursiem – 
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elektroenerăija un malka). Tāpēc iestādē tika izstrādāti limiti un veikti pasākumi 
stingrai to ievērošanai. Siltumenerăijas patēriĦa pieaugums salīdzinot ar 2 iepriekšējiem 
gadiem (Pielikums 8) ir saistīts ar bērnu skaita palielināšanos vasaras periodā, tāpēc 
notika centralizēta silta ūdens padeve no katlu mājas jūnijā un augustā. Ir vērojams 
izdevumu pieaugums par telefona pakalpojumiem, salīdzinot ar iepriekšējiem diviem 
gadiem. Tas ir saistīts ar to, ka 2006.gadā interneta pieslēgums Daugavpils rajona 
projekta ietvaros bija bezmaksas. Telefona limitu ekonomija sasniegta pateicoties tam, 
ka ir dienesta mobilais telefons un visi zvani uz mobiliem telefoniem tiek izdarīti ar to, 
kas ir daudz ekonomiskāk. Savukārt elektroenerăija patēriĦu pieaugums saistīts ar jaunu 
elektropatērētāju iegādi (elektriskā gaĜas maĜamā mašīna, ūdens sildītājs un katlu mājas 
darbs vasaras periodā). Neskatoties uz to, gada ietvaros veiktie pasākumi Ĝāva 
samazināt limitus par 416 kwt. (ekonomisko gaismas ėermeĦu uzstādīšana, 
atgādinājumi par ekonomijas ievērošanu u.t.t.). Visefektīvākie ekonomijas pasākumi 
veikti sakarā ar ūdens patēriĦu – vasaras periodā bija nomainītas ūdens tvertnes 
sanitārajos mezglos, novēršot ūdens noplūdes iespējas. Kā rezultātā ekonomija par gadu 
sastādīja 100 m³. 

Liela uzmanība pievērsta tam, lai nodrošinātu bērniem un darbiniekiem 
uzturēšanos koptās, sanitārām normām un darba drošībai atbilstošās telpās. Šim 
nolūkam ir iztērēti 3% no kopējā budžeta, salīdzinot ar  2006.gadu pieaugums sastāda 
52%. Darba aizsardzības pasākumiem iztērēti 0,8% no kopējiem līdzekĜiem, salīdzinot 
ar 2006.gadu pieaugums sastāda 52%, kas Ĝāva saskaĦā ar koplīgumu nodrošināt 
personālu ar spectērpiem, apmaksāt obligātās profilaktiskās apskates, iekārtot modernas 
un atbilstošas mūsdienu normatīvām prasībām darba vietas sekretārei, metodiėim un 
saimniecības vadītājai. 
 IeĦēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2007.gadā notika 2 reizes un bija 
saistīti:  
1. ar Koncesijas līguma pārtraukšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ALTA-
M”. Iestādes amatu sarakstā bija iekĜauti ēdināšanas bloka darbinieki un radās 
nepieciešamība nodrošināt virtuves darbiniekus ar spectērpiem, higiēnas līdzekĜiem un 
papildināt ēdināšanas bloku ar jaunām iekārtām un inventāru, nomainot vecās, kas 
novecoja vai neatbilda sanitāro normu prasībām – iztērēti papildus 14032 Ls.  
2. ar pedagogu algu paaugstinājumu, palielināti ienākumi no mērėdotācijas fonda – 
8569 Ls. 

Katru gadu Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē notiek nemateriālo 
ieguldījumu, pamatlīdzekĜu, mazvērt īgā un mīksta inventāra, dokumentācijas 
inventarizācija. 2007. gadā inventarizāciju veica neatkarīga komisija, kuras sastāva 
bija iestādes audzēkĦu vecāki un darbinieki, Iestādes padomes locekĜi – I.Samahvalova, 
V.Naklonova un N.Grustāne. Komisijas locekĜi atzina, ka visi uzskaitē esošie līdzekĜi 
tiek glabāti atbilstoši prasībām, iestādes materiāli atbildīgās personas labi pārzina 
inventarizācijas sarakstos esošo līdzekĜu atrašanās vietu, skaitu, stāvokli un rūpējas par 
to saglabāšanu. 
 Izmaksas uz 1 audzēkni 2007.gadā sastādīja - 880 Ls, 2006.gadā – 642 Ls. 
Pieaugums sastādīja – 238 Ls. Tas ir saistīts ar strauju darbinieku algu paaugstinājumu, 
jaunu darba vietu izveidi un izmaksu pieaugumu par pakalpojumiem (ēkas tehniskās 
ekspertīzes veikšana, Zemes grāmatas noformēšana, atkritumu apsaimniekošana, 
apkures iekārtu remonts, malkas zāăēšana un kraušana). 
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Secinājumi:  
1. Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes budžets 2007.gadam Ĝāva pilnīgi 
nodrošināt iestādes pamatfunkciju izpildi, t.i. īstenot pirmsskolas izglītības 
programmas, kuras 8 grupās apguva 137 audzēkĦi un sagatavot pamatskolas 
programmas apguvei 35 audzēkĦus. 
2. Salīdzinājumā ar 2005., 2006. gadu, 2007.gada budžeta  pieaugums sastādīja  
vidēji 31%. Tas ir saistīts ar darbinieku algu paaugstinājumu, jaunu darba vietu 
izveidošanu un cenu pieaugumu. 
3. Energoresursu, kancelejas preču, mācību līdzekĜu un saimniecības preču iegādei 
sastādot 2007.gada budžetu, tika izstrādāti limiti. To stingra ievērošana Ĝāva maksimāli 
efektīvi izmantot piešėirtos naudas līdzekĜus un novirzīt tos uz iestādes materiāli 
tehniskās bāzes attīstību kopumā. Par līdzekĜu pareizu sadali gada sākumā, liecina arī 
tas, ka budžeta nozīmīgi grozījumi veikti divas reizes saistībā ar iestādes jaunu funkciju 
izpildi(ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu) un algu paaugstinājumu.  
 

Informācija par funkciju izpildi 

 Pirmsskolas izglītības programmas apguva 137 audzēkĦi, tai skaitā – 28 
piecgadnieki un 26 sešgadnieki. 2007.gadā bērnu audzināšanas un attīstīšanas process 
notika 5 mazākumtautību grupās un 3 grupās ar  latviešu apmācību valodu.    Ar 
5gadīgiem un sešgadīgiem bērniem, kuriem ir valodas traucējumi, uz 0,5likmes strādāja 
pieredzējis skolotājs – logopēds Marija Suseja. Vidējais bērnu skaits mēnesī, ar kuriem 

strādāja logopēds bija   30 bērni.   Valsts 
valodas zināšanas        bērni apguva 
latviešu valodas skolotāju vadībā, sporta 
iemaĦas attīstīja sporta skolotāja 
N.Ivanova. AudzēkĦiem bija iespēja 
apmeklēt interešu izglītības pulciĦus: 
angĜu valodas, ritmikas, ansambli un I 
pusgadā darbojās datorpulciĦš. 
2007./2008. mācību gadam ar 
Daugavpils rajona Izglītības pārvaldes 
lēmumu bija piešėirts finansējums 4 
interešu izglītības  stundu apmaksai –5-6 
gadīgo bērnu ritmikai un ansamblim. 
Ritmikas pulcinu apmeklēja 45 audzēkĦi, 
no tiem 25  - 5-6gadīgie bērni. 

1.Foto „ AnsambĜa un ritmikas pulciĦu dalībnieki uzstājas Vārpā”    

 AngĜu valodas pulciĦu apmeklēja 14 audzēkĦi. Ansamblī dziedāja 17 audzēkĦi, 
kuri ar savām balsīm iepriecināja visos iestādes pasākumos. Pedagoăiskais process 
iestādē organizēts balstoties uz licencētām pirmsskolas izglītības programmām, 
atbilstoši darba apstākĜiem, videi, bērnu individuālajām un vecuma īpatnībām. 
Programmas satura realizācija notika individuālās un apakšgrupu nodarbībās, kā arī 
kolektīvās darbības veidos: rotaĜās, spēlēs atbilstoši bērna interesēm, spējām un 
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dotībām. Ikdienas darbā plaši tika izmantotas latviešu tautas tradīcijas, Latgales novada 
un Naujenes pagasta kultūras īpatnības, folklora, māksla.  

 
I jaunākā grupa “Cālīši” 

(skolotājas: Rita ěahiene, Anna Jegorova,  skolotāja palīgs Anastasija KuhaĜska) 
 

I jaunākās grupas skolotāja Rita ěahiene 
kopā ar savu mazāk pieredzējušu kolēăi 
Annu Jegorovu un skolotāju palīgu 
Anastasiju KuhaĜsku  pildīja 
visatbildīgāko iestādes darba funkciju – 
13 bērnu un viĦu vecāku adaptāciju 
jauniem apstākĜiem. Šajā periodā svarīgi 
veicināt drošības un uzticēšanās 
veidošanos, rosināt velmi rotaĜāties grupā 
un dalīties ar citiem bērniem. Ar katru 
gadu šis uzdevums kĜūst sarežăītāks un 
nopietnāks.  

Foto: „M ēs esam jau lieli”                               
 
 

II jaun ākā grupa “Rūėīši” 
(skolotājas: NataĜja Ivanova, Tatjana OĜesova, skolotāja palīgs: Diāna Antonova)  

 
Viena no nopietnākām problēmām iestādē 
– rinda uz vietām iestādē. Šajā rindā ir 
pārsvarā bērni vecumā no 1,5 līdz 2,5 
gadiem. Tāpēc II jaunākā grupa pilnā 
sastāvā bija nokomplektēta ar šī vecuma 
20 bērniem. Iepriekšējos gados uz šo 
grupu pārgāja I jaunākās grupas audzēkĦi, 
kuri to apmeklēja pilnu gadu un pilnīgi 
adaptējās. 2007.gadā bērni uz II jaunāko 
grupu vai nu atnāca pēc dažiem iestādes 
apmeklēšanas mēnešiem vai uzreiz no  

Foto “II jaun āka grupa iestudē pasaku NamiĦš”                           
mājām. Neskatoties uz tādiem apstākĜiem, grupas skolotājas NataĜja Ivanova, Tatjana 
OĜesova un jaunais skolotāju palīgs Diāna Antonova lieliski tika galā ar savas grupas 
uzdevumiem un pat uzstājās visos pasākumos. Bērni veiksmīgi uzsāka apgūt valsts 
valodu. Šim nolūkam grupā, aizvadītajā gadā ir izgatavotas didaktiskās spēles un 
uzskate. 
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Vidējā grupa “Zivti Ħas” 
(skolotājas: ĥina ěipina, JeĜena 

Jegorova, skolotāja palīgs: Olga Gauka) 
 

Šajā grupā  programmu apguva 20 bērni 
vecumā no 2 līdz 3 gadiem. Pieredzējis 
pedagogs ĥ.ěipina visu savu uzmanību 
veltīja šo bērnu sociālai adaptācijai un 
valodas attīstībai saskaĦā ar šo bērnu 
vecuma īpatnībām. ViĦai  palīdzēja 
 

Foto “Vid ējās grupas bērni prezentē pasaku”   
 
skolotāja J.Jegorova. Mājīga grupas vide, bagāta materiālā bāze, kuru  savām rokām ar 
lielu mīlestību un profesionalitāti izveidoja skolotāja ĥ.ěipina un skolotāja palīgs Olga 
Gauka ir tas kas atšėir šo grupu no pārējām. Gada laikā grupas metodiskā bāze 
papildināta ar jaunām lellēm, rotaĜu automašīnām, metodiskiem līdzekĜiem – visu, kas 
nepieciešams pilnvērtīgai bērna attīstībai. 
 

Latviešu jauktā vecuma grupa “SkudriĦas” 
(skolotājas: Dace Mukāne, Larisa Vansoviča, skolotāja palīgs Ināra GiĦeviča)              

 
Šajā grupā strādā 2 pedagogi L.Vansoviča 
un D.Mukāne, kuru darba specifiku un 
metodes noteica bērnu vecums no 1,5 gada 
līdz 5 gadiem un dzimtā valoda. No 20 
audzēkĦiem tikai 10 bērniem dzimtā valoda 
ir latviešu valoda. Pedagogu svarīgākais 
uzdevums bija katrai tēmai atlasīt tādu 
uzskati un metodes, lai vienlaikus tiktu 
apgūta otrās valodas leksika un izprasta 
pamatviela. Arī atklātie pasākumi atšėīrās ar 
sarežăītības pakāpi, uzdevumi katram   

Foto:”Jaukt ā vecuma latviešu grupas           mazulim tika izvēlēti individuāli. 
bērni atvadās no eglītes” 
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Vecākā grupa ”Ābolītis 
(skolotājas: Žanna Ostapko, Elvīra Švilpa, skolotāju palīgs Taisija Vahruševa) 

5gadīgu audzēkĦu skaits šajā grupā ir -15, 
4gadīgu - 5. Sakarā ar to, ka 2007.gada 
2.pusgadā piecgadīgo skaits bija neliels, 
grupa nokomplektēta  ar jauktā vecuma 
bērniem. Pedagoăiskā procesa laikā 
pedagogiem E.Švilpai un Ž.Ostapko 
vajadzēja vienlaikus īstenot 2 dažāda satura 
priekšmetu programmas atbilstoši bērnu 
vecumam un attīstības īpatnībām. Šo 
pedagogu darba pamatā ir radošā pieeja  
visam: vienalga vai tā ir nodarbība vai 
pastaiga vai cita aktivitāte. Piemēram, 
gatavojot prezentāciju projektu nedēĜas laikā 

Foto „ Vecākās grupas bērni                             „Mana drošība”, vecākiem tika izgatavots 
ciemos pie Mārti ĦgaiĜa”                                                  speciāls informatīvais materiāls 
par bērnu drošību mājās, uz ceĜa, pie ūdens, strādājot ar elektroierīcēm. Grupas 
skolotāja Elvīra Švilpa lielu darbu ieguldīja grupas materiāli tehniskās bāzes pilnveidē. 
ViĦa ar savām rokām izgatavoja gan valodas attīstības rotaĜas, gan didaktiskās spēles 
valsts valodas apguvei. 
 
.  
 

Sagatavošanas grupa “Bit īte” 
(skolotājas: Vita Naklonova, JeĜena Cirša, Anna Jegorova, skolotāja palīgs:  Vika 

Podošvina) 
 

6gadīgo audzēkĦu skaits šajā grupā ir -16, 
4gadīgo -5. Sakarā ar to, ka 2007.gada 
2.pusgadā piecgadīgo skaits bija neliels, grupā 
papildus pārcelti 4gadīgi bērni. Tāpēc arī 
A.Jegorovai, V.Naklonovai un J.Ciršai 
pedagoăiskā procesa laikā vajadzēja 
vienlaikus īstenot 2 dažāda satura priekšmetu 
programmas atbilstoši bērnu vecumam un 
attīstības īpatnībām. Paralēli dzimtās valodas 
apguvei audzēkĦi apgūst stabilas valsts 
valodas pamatprasmes V.Naklonovas vadībā.                    

                                                                 Vārdu krājumu bērni nostiprināja vizuālā cikla
Foto „ Sagatavošanas grupas bērni svin     priekšmētu nodarbībās. Šīs grupas pedagoăi       
Latvijas Dzimšanas dienu“                         uz atklātām nodarbībām aicināja vecākus un 
savus  kolēăus no Naujenes un Lāču skolas. Šajā grupā ir daudz strādāts ar katra mājas 
darbu lapu  izveidi, katrs bērns saĦēma mājas darbu lapu zināšanu nostiprināšanai. 
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Latviešu vecākā un sagatavošanas grupas “ZiediĦi” 
 (skolotājas: Inna Žemčugova, Alla Bondare, skolotāja palīgs Veneranda Bule) 

 
Telpu trūkuma dēĜ latviešu 5gadīgo un 6gadīgo 
bērnu grupas strādāja vienā grupas telpā. 
Skolotāja A.Bondare vadīja nodarbības 13 
piecgadīgiem bērniem un I.Žemčugova – 10 
sešgadniekiem. Pēcpusdienā šīs grupas 
nostiprināja savas zināšanas kopā. Šo grupu 
darbu atšėir prasme izmantot jaunākās 
tehnoloăijas ikdienas darbā – zināšanu 
nostiprināšana ar multfilmu palīdzību, jaunāko 
darba metožu izmantošana, aktīva sadarbība ar 

Foto: „K ā ezītis draugu meklēja”         citām Naujenes  pagasta iestādēm.12 latviešu 
vecākās un sagatavošanas grupas audzēkĦi saĦēma diplomus un dāvanas par 
piedalīšanos Latvijas Nacionālās bibliotēkas konkursā „Bērnu žūrija-2006”.  2007.gadā 
jaukta vecuma latviešu grupas audzēkne Melānija Borovska ieguva 2.vietu Daugavpils 
rajona mazo vokālistu konkursā „Cālis-2007” (mūzikas skolotāja JeĜena Jegorova). 
 

2007.gadā atbildīgo institūciju veiktās pārbaudes  

2007.gada laikā tika veiktas sekojošas iestādes pārbaudes: 
 
• Bērnu tiesību aizsardzības departamenta uzraudzības nodaĜa – 1reizi; 
• Valsts darba inspekcija – 1 reizi; 
• Valsts sanitārā inspekcija – 2 reizes; 
• Pārtikas un veterinārais dienests-2 reizes; 
• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – 1 reizi; 
• Sabiedrības veselības aăentūra – 1 reizi. 
• Naujenes pagasta inventarizācijas komisija – 1 reizi 

Kopā: 8 reizes 
Secinājumi un priekšlikumi no kontrolējošo institūciju puses bija sekojoši. 

Izsniegt aktus par iestādes gatavību uzsākt 2007./2008. mācību gadu. Aktus izsniedza 
Darba aizsardzības inspekcija, Sabiedrības veselības aăentūra, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests. 
  Pārtikas un veterinārais dienests ir izteicis priekšlikumus nomainīt novecojušās 
izlietnes, nomainīt ēdienu sadales telpās plauktus, novecojušas galdu virsmas, reăistrēt 
ēdināšanas uzĦēmumu. Ēdināšanas uzĦēmums reăistrēts  03.10.2007. Bet pārējo 
priekšlikumu izpildei nepieciešamie līdzekĜi ieplānoti 2008.gada budžetā. 
    
Darbs ar projektiem 

Iestādes kolektīvs regulāri iesaistās dažādos projektos. Pagājušā gada beigās tika 
izsludināts ESF projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma 
izveide”. Dalībai projektā pieteicās 168 mācību iestādes, projekts atlasīja 90 
dalībniekus. Mūsu iestāde bija šo 90 iestāžu skaitā. Iestādes vadītājai semināru laikā 
iepazinās ar Somijas, Igaunijas, ASV, Austrālijas, Kanādas, Latvijas u.c. valstu 
pārstāvju pieredzi pedagogu profesionālā līmeĦa celšanas jomā. Iestādes pedagogi, 
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pateicoties šim projektam, iepazinās ar ES mācību iestāžu pieredzi skolotāju prestiža 
celšanas un tālākizglītības jomā, novērtēja Latvijas izglītības stāvokli, piedalījās 
pašvērtējuma sistēmas un skolotāja darba novērtēšanas sistēmas aprobācijā. Kā 
rezultātā aug iestādes pedagogu profesionālais līmenis un pirmsskolas problēmas tiek 
aktualizētas republikas līmenī. 

Par tradīciju kĜuva organizēt projektu nedēĜu, kā to dara skolas. Jau piekto gadu 
februāra mēnsī skolotāji kopā ar audzēkĦiem un viĦu vecākiem iesaistījās projektu 
nedēĜā. 2007.gada tēma - „Mana drošība”. Prezentācijas laikā bērni demonstrēja savas 
zināšanas par drošības noteikumiem mājās, uz ielas, pie ūdens. Vecāki saĦēma speciālu 
materiālu par to, kas jāzin bērnam, lai justos drošam. 
 

Darbs ar personālu 

 
Iestādes pamatfunkciju izpildīšanu 2007. gadā nodrošināja 37 darbinieki – no 

tiem 17 pedagogi (17,09 likmes) un 20 - pārējie darbinieki (21 likme).  Vidējais 
pedagogu vecums  - 37 gadi, vidējais darba stāžs – 15 gadi, pārējo darbinieku vidējais 
vecums – 42 gadi, vidējais darba stāžs – 22 gadi (Pielikums 5,6).  

Gada laikā ir aizgājis 1 skolotāja palīgs, sakarā ar zemu atalgojumu. 2 skolotaju 
palīgi pārcelti uz skolotāja likmēm, kuras atbrīvojās Vitai Naklonovai pārejot uz 
metodiėa likmi  (tas bija iespējams sakarā ar to, ka Anna Jegorova studē augstskolā 5. 
un JeĜena Jegorova 4. kursā pirmsskolas specialitātē). Virtuves strādnieki iekĜauti 
iestādes amatu sarakstā. 

Iestādes kolektīvs strādā saskaĦā ar gada darba plānu, pamatojoties uz iestādes 
nolikumu un licencētām programmām.  

Liela nozīme ir iestādes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai. Liels darbs 
tika ieguldīts organizējot atklāto nodarbību ciklu pašā iestādē par tēmām: valodas 
attīstība un interešu izglītība. Katrs skolotājs rādīja atklāto nodarbību, metodiskos 
līdzekĜus par tēmu, un pēc tam notika šo nodarbību analīze. Kā pedagoăiskajā sēdē 
atzina paši skolotāji, tāda darba metode Ĝoti palīdz darbā – pieredzes apmaiĦa Ĝauj 
pilnveidot un uzlabot darbu.   Gada sākumā bija sastādīts tālākizglītības kursu grafiks 
un noteiktas tālākizglītības pamatjomas. Sakarā ar to, ka kolektīvs strādāja pie 
metodiskās tēmas: „pirmsskolas un sākumskolas izglītības satura pēctecības 
nodrošināšana”, arī kursu tēmas gada laikā tika izvēlētas atbilstošas:  
• „Sociāla dialoga veidošana” – skolotāja ĥ. ěipina.  

• „Darba organizācija un metodika pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un 
metodiėiem pirmsskolas un sākumskolas izglītības satura pēctecības nodrošināšanai” – 
vadītāja A.Vaidere, metodiėe V.Naklonova. 
• „Metodiskais atbalsts pirmsskolas izglītības pedagogiem pirmsskolas un 
sākumskolas izglītības satura pēctecības nodrošināšanai” -  skolotājas L.Vansoviča, 
T.OĜesova. 

Bez ikdienas darba ir Ĝoti svarīgi, lai kolektīvs atrastu laiku kopīgiem atpūtas 
brīžiem, kad kolēăi var vienkārši komunicēt. Par tradīciju mūsu kolektīvā ir kĜuvušas 
ekskursijas. Šajā gadā apceĜoti Sventes un Līksnas pagasti. 
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Darba samaksa un sociālās garantijas 

Naujenes pagasta padome, tās priekšsēdētājas Pudovkinas personā,  Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestāde, vadītājas A.Vaideres personā un Naujenes pirmsskolas 
izglītības iestādes arodbiedrības pirmorganizācija, tās priekšsēdētājas Tatjanas 
Zvicevičas personā noslēdza trīspusēju Vienošanos darba samaksas un sociālo garantiju 
jomā. Šī Vienošanās ar grozījumiem ir parakstīta 2006.gada 11.janvārī un ir spēkā līdz 
jaunas Vienošanas noslēgšanai. Pamatojoties uz to, tiek plānots iestādes sociālo 
garantiju fonds.  No kopējā algu fonda piešėirti 2% darbinieku materiālai stimulēšanai 
un sociālo garantiju nodrošināšanai. Materiālās stimulēšanas fonds 2007.gadā salīdzinot  
ar 2006.gadu, pieauga par 24%. Kā rezultāts - iestādē ir radošs, stabils, profesionāli labi 
sagatavots kolektīvs. Aizvadītajā gadā Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rūėītis” darbinieku kvalifikācijas un darba novērtēšanas komisija sanāca 8 reizes, lai 
lemtu par darbinieku stimulēšanu. Pa šo laika periodu izskatīti un atbalstīti  3 
darbinieku iesniegumi par materiālās palīdzības piešėiršanu, 2 pedagoăi saĦēma 50% 
studiju maksas kompensāciju, 4 jubilāri saĦēma vērtīgas dāvanas (J.Cirša, N.Ivanova, 
I.Habbibulins, N.Ivanova), 3 reizes izmaksātas prēmijas par radošu attieksmi pret darbu 
un sakarā ar iestādes sagatavošanu Jaunajam mācību gadam, Valsts Proklamēšanas 
gadadienu un Ziemassvētkiem.  
Viens no pedagogu atbalsta veidiem ir Gada skolotāja nominācija.  Katru gadu 

Naujenes pagasta goda nosaukumam Naujenes pagasta 
Gada skolotājs tiek nominēts iestādes pedagogs. 
2007.gadā no mūsu kolektīva izvirzīta Elvīra Švilpa.  
Sagatavošanas grupas skolotāja, kura strādā Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādē  „Rūėītis” no 2000. gada 
20.novembra. Šajā laikā viĦa sevi parādīja kā radošu, 
prasmīgu pedagogu, kurš labprāt dalās pieredzē. Savā 
darbā skolotāja ir ne tikai punktuāla un stingri ievēro 
programmas prasības, bet vienmēr ir laipna, mīĜa un 
sirsnīga. Pedagogs prot atrast individuālu pieeju katram 
bērnam, kā rezultātā visi sešgadīgie sagatavošanas grupas 

bērni Ĝoti labi sagatavoti skolai.  Sagaidot 2007.gadu, 
 Elvīra piedalījās iestādes noformēšanā konkursam

  Foto:”Gada skolotājs”         „Ziemassvētku brīnums”. Visus bērnus, viĦu 
vecākus un viesus sagaidīja burvju meža dzīvnieki, kurus izgatavoja iestādes darbinieki 
Elvīras vadībā. ViĦas Medus lācis kĜuva par visu bērnu mīluli. Šajā konkursā Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestāde ieguva pirmo vietu starp pagasta mācību iestādēm.  
Naujenes pagasta padomes pateicību saĦēma arī:  
• skolotāja Žanna Ostapko par prasmi atrast individuālu pieeju katram bērnam 
un ieguldījumu sagatavošanas grupas bērnu sagatavošanā skolai. 
• Skolotāja Rita ěahiene par ieguldījumu darbā ar jauniem pedagogiem. 
Apbalvota ar Naujenes pagasta padomes ATZINĪBAS RAKSTU Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādes interešu izglītības pedagoăe Tamāra Šušunova  par 
aktīvu iesaistīšanos Naujenes pagasta un Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes 
rīkotajos pasākumos un veselīga dzīves veida popularizēšanu. 
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Darba aizsardzības pasākumi 
Drošas vides uzturēšana darbiniekiem un bērniem 2007.gadā ir veikti sekojoši 
pasākumi: 
• Izstrādāto darba drošības pasākumu uzraudzība. 
• Nedrošu iekārtu nomaiĦa ēdināšanas blokā (galdi, gaĜas maĜamā mašīna, katli). 
• Papildapgaismojuma ierīkošana slikti apgaismotās II stāva telpās un gaitenī. 
• Ventilācijas sūkĦu darba atjaunošana ēkā. 
Šim nolūkam ir iztērēti 3% no kopējā budžeta, salīdzinot ar  2006.gadu pieaugums 
sastāda 52%. Darba aizsardzības pasākumiem iztērēti 0,8% no kopējiem līdzekĜiem, 
salīdzinot ar 2006.gadu pieaugums sastāda 52%, kas Ĝāva saskaĦā ar koplīgumu 
nodrošināt personālu ar spectērpiem, apmaksāt obligātās profilaktiskās apskates, 
iekārtot modernas un atbilstošas mūsdienu normatīvām prasībām darba vietas 
sekretārei, metodiėim un saimniecības vadītājai. 
 
Darbs ar vecākiem  
 
Ir izveidota laba savstarpējā saikne starp vecākiem un pedagogiem, vecāki labprāt 
iesaistās iestādes pasākumos un materiāli atbalsta iestādes bāzes attīstību. Darbs ar 
ăimenēm Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē bija organizēts sekojošā veidā: 
1. Pirmā iepazīšanās ar ăimenēm: vecāki atnāk uz iestādi pieteikties bērna 
uzĦemšanai un notiek pirmā saruna ar iestādes vadītāju, vai vadītāja kopā ar sociālā 
dienesta speciālistiem, iestādes pedagogu un pagasttiesas priekšsēdētāju dodas uz 
mājām iepazīties ar nākamiem piecgadniekiem. Abos gadījumos ăimenēm tiek sniegta 
informācija par Naujenes pagasta teritorijā esošām iestādēm un pakalpojumiem, kuras 
tās sniedz. 
2. Tālāk tiek veikts sistemātisks darbs ar to bērnu ăimenēm, kuri apmeklē Naujenes 
pirmsskolas izglītības iestādi: individuālas sarunas, iestādes informatīvā lapa, bērnu 
kopīgie darbi ar vecākiem, grupu sanāksmes, kopējās sanāksmes, nosūtīšana uz 
konsultācijām pie ăimeĦu ārstiem, tikšanas ar speciālistiem – bērniem Ĝoti patika lektori 
no CSDD ar lekciju par drošību uz ielas, svētku pasākumi - VecmāmiĦu                              

diena, Tēvu diena, Mātes diena u.t.t.. 
3. Naujenes pagasta mājas lapā ir 
sadaĜa par iestādi. Ir sagatavoti materiāli 
Iestādes avīzei par tēmām: „SkaĦu izrunas 
traucējumi”, „B ērnu adaptācija 
pirmsskolas izglītības iestādē”, „Vecāki 
aizbrauc uz ārzemēm”, „Pamperu 
kaitīgums”, „Mans bērns  - kreilis”, 
„RotaĜlietu izvēle”, „Saaukstēšanās 
profilakse un ārstēšana” u.c.. 
 

Foto „VecmāmiĦu diena”    
4. Gada laikā notika 3 kopīgās vecāku sanāksmes: 
1. Pirmsskolas izglītības saturs, laikmeta prasības izglītībai 
2. RotaĜlieta – bērna attīstīšanas līdzeklis. 
3. Bērnu drošība. KreiĜu attīstības īpatnības. 

Grupās vecāku sanāksmes notika 6 reizes, tajās vecāki apsprieda dažādus 
jautājumus un varēja iepazīties ar latviešu tautas tradīcijām un citiem gadskārtu 
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svētkiem.  Valsts un gadskārtu svētki grup ās: Lieldienas, Mātes diena, Zinību diena, 
Latvijas proklamēšanas diena, Ziemassvētki. Latviskās dzīvesziĦas tradīciju 
izkopšanas pasākumi: MeteĦi, MiėeĜi, MārtiĦi  Izklaides un sarīkojumi :   
VecmāmiĦu diena, Izlaidumi, Skolotāju diena 
 
Sadarbība  
 
Mūsu iestādei pastāv laba sadarbība ar pašvaldības iestādēm un Daugavpils rajona 
pirmsskolas izglītības iestādēm (Pielikums 4).  

2007.gadā veiksmīgi 
uzstājāmies daiĜlasīšanas 
konkursā „Visu sevī ietver 
Daugavas vārds” (bērnus 
sagatavoja skolotājas E.Švilpa, 
V.Naklonova, A.Bondare), 
kuru organizēja Naujenes 
tautas bibliotēka .  
           Labprāt iesaistāmies arī 
cita veida sadarbība: koncerti 
(mūzikas skola, jauniešu 
centrs, kultūras nams, sociālais 
dienests), kopīgi iestāžu 
apmeklējumi (Naujenes 
pagasta skolas, bibliotēka, 
muzejs), viesuzstāšanās (Rīgas  

Foto: „Muzeja apmeklējums”                                           cirks, Daugavpils teātris u.c.) 
 Medmāsa A.Volžonoka īstenoja bērnu veselības profilaktiskās apskates 
sadarbībā ar ăimenes ārstiem ĥesterovu un Strodi. 
 Kolektīvs dalījās pieredzē ar citām rajona pirmsskolas izglītības iestādēm. 
 
2008.gada prioritātes: 
1.Pedagoăiskā procesa efektivitātes paaugstināšana: 
• Sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatskolas programmas apguvei, uzlabojot valsts 
valodas pasniegšanas kvalitāti sadarbībā ar Naujenes un Lāču pamatskolām. 
• Speciālās programmas licencēšana bērniem ar logopēdiskām problēmām 
• Vecāku izglītošana jautājumos, saistītos ar bērnu sagatavošanu skolai. 
• Pedagoăisko kadru profesionālā līmeĦa paaugstināšana, sagatavojot viĦus darbam 
ar speciālām programmām. 
2.Materiālās un metodiskās bāzes pilnveide:  
• Ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde. 
3. Drošas vides uzturēšana darbiniekiem un bērniem: 
• Darba vides uzlabošanas pasākumu plāna izstrāde un uzraudzība. 
• Nedrošu grīdas virsmu nomaiĦa sagatavošanas un vecākās grupas guĜamistabās 
4.Energoresursu ekonomijas pasākumi: 
• Energoresursu ekonomijas pasākumu plāna un limitu izstrāde, to uzraudzība. 
• Pakāpeniska novecojušu gaismas ėermeĦu nomaiĦa pret ekonomiskākiem. 
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Pielikums 1 

 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūėītis” 

audzēkĦu skaita sadalījums pa gadiem 
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Pielikums 2 

 
 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūėītis” 

absolventu sadalījums pa mācību iestādēm 
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Pielikums 3 

 

 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūėītis”  

2007.gada absolventu tālākgaitas  

N. 
p.k. Vārds, uzvārds 

Dzīves vieta Izglītības iestāde, kuru 
apmeklē 2007./2008.m.g. 

1. DaĜeckis Andris Lociki, Vienības 3-21 Lāču pamatskola 
2. Gončarova Ksenija Krauja, Daugavas 2 Špoăi 
3. Govilovska  Valērija Vecstropi, 18.Novembra 396-53 Vienības pamatskola 
4. Grigorjeva Inese Krauja, Daugavas 2 Daugavpils poĜu skola 
5. Kucina Lāsma                  Lociki, Vienības 1-45 Naujenes pamatskola 
6. Kuzmenko Vadims Krauja, Daugavas 2 Naujenes pamatskola 
7. Kuzmicka Vita Naujene, Skolas 13-6                     Naujenes pamatskola 
8. Lazuko Alīna Naujenes pag., Teivānu c. Naujenes pamatskola 
9. Mihailovs Aleksandrs Krauja, Daugavas 2 Naujenes pamatskola 
10. Nilvaks Linards Krauja, Daugavas 2 Raudas speciālā skola 
11. Priekule Anastasija Naujene, Spruktu c. Naujenes pamatskola 
12. Simanoviča Karolīna Lociki, Vienības 2-56 Daugavpils 15. vidusskola 
13. Svoka Baiba Lociki, Vienības 4-46                            Naujenes pamatskola 
14. ŠpiĜko Linda Lociki, Vienības 1-73 Lāču pamatskola 
15. Vabele Ārija Dunski, Stacijas 7-9 Naujenes pamatskola 
16. Vaikuls Raivis Lociki, Vienības 8-44 Naujenes pamatskola 
17. AĜehno Arkādijs Daugavpils, ZeĜinska 27-51  Daugavpils 13.vidusskola 
18. Astafjeva Natālija Naujene, Stacijas 2-2                   Daugavpils 3.pamatskola 
19. Holodovs Mihails Lociki, „Lāči 11” Lāču pamatskola 
20. Ivanovs Aleksejs Krauja, Daugavas 21-1                                         Lāču pamatskola 
21. Ivanovs Dmitrijs Naujenes pag., Pritikino Naujenes pamatskola 
22. Kotova Diāna  Lociki, Vienības 4-29 Lāču pamatskola 
23. Lapo Jekaterina Krauja, Meža 4-97 Daugavpils 3. vidusskola 
24. ěeonova Valērija Lociki, Vienības 3-4 Lāču pamatskola 
25. Lisovs OĜegs Lociki, Vienības 8-55 Lāču pamatskola 
26. Luzko Marija MaĜinovas pag., st. ZaĜumi 16 Lāču pamatskola 
27. MaskaĜovs ĥikita Lociki, Vienības 5-37 Lāču pamatskola 
28. ĥikitina Viktorija Naujene, Vecpils 5-1 Naujenes pamatskola 
29. Pimanova Sofja Krauja, Meža 1  Daugavpils 3. vidusskola 
30. Plotko Aleks           Vecstropi, 18.Novembra 394-11 Daugavpils 3. vidusskola 
31. Sergejevs Artūrs Vecstropi, 18.Novembra 428-36            Lāču pamatskola 
32. Serikova Dana Vecstropi, 18.Novembra 420-11 Daugavpils 9.vidusskola 
33. Teivāne Līga Naujene, Vecpils 6-24 Naujenes pamatskola 
34. Urbanovičs Vjačeslavs Lociki, Vienības 7-21 Lāču pamatskola 
35. VišĦevska Viktorija           Vecstropi, 18.Novembra 394-93  Lāču pamatskola 

 
Naujenes pamatskola – 12 
Lāču pamatskola – 12 
Citas skola Daugavpilī – 11 
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Pielikums 4 

 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām,  
īstenojot pirmsskolas vecuma Bērna attīstības un audzināšanas procesu 

 
 
 
 

Naujenes pagasta padome 
 Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komiteja 
  Naujenes bāriĦtiesa 
   Naujenes pagasta Sociālais dienests 
    ĂimeĦu ārstu prakses, Zobu veselības centrs 
      
Daugavpils rajona izglītības pārvalde                                            Naujenes mūzikas skola 
 Ilūkstes PII                                                Naujenes bērnu un jauniešu centrs   
  12. Daugavpils PII                                Naujenes pamatskolas    
    Krāslavas PII                           Lāču pamatskola                                    

LVAVA 
 

Bērna att īst ības un  
audzin āšanas process 

 
Daugavpils teātris                                                                 Naujenes bibliotēka 

           Rīgas leĜĜu teātris                                                      Naujenes kultūras centrs  
                  Rīgas cirks                                          Informatīvais bilitenis „Naujenes vēstis”
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Pielikums 5 

Skolotāju un tehnisko darbinieku darba stāžs 
 

Pedagogi 
 

Darba stāžs Pedagogu skaits 
1-5gadi 4 
6-10gadi 4 
11-15gadi 1 
16-20gadi 2 
21-25gadi 3 
26-30gadi ---- 
31-35gadi ---- 
36-40gadi 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pārējie darbinieki 

 
Darba stāžs Darbinieku skaits 

1-5gadi ---- 
6-10gadi 3 
11-15gadi 4 
16-20gadi 1 
21-25gadi 3 
26-30gadi 5 
31-35gadi 2 
36-40gadi 2 
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Pielikums 7 

 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūėītis” strukt ūra 

 
 

 

 
 

 
 

Pielikums 6 

 
 

Naujenes pagasta padome 
Dibinātājs  Izglītības valsts 

inspekcija 
(pārraudzība) 

Izglītības un Zinātnes 
ministrija 
(licencēšana, akreditēšana, 
pārraudzība) 

Daugavpils rajona 
Izglītības pārvalde 
(Metodiskās konsultācijas) 

Naujenes pagasta 
padomes izpilddirektors  

(pārraudzība) 

Izglītības, kultūras un veselīga 
dzīvesveida komiteja 

(kontrole) 

NAUJENES PII 
„RŪĖĪTIS” 
VADĪTĀJA  

PEDAGOĂISKA 
PADOME 

IESTĀDES 
PADOME 

 

Saimniecības 
vadītāja 
(1 likme) 

Metodiėis  
(1 likme) 

Skolotājs-
logopēds  
(o,5 likmes) 

Grupu 
skolotāji   
(15,5 likmes) 

Interešu 
izglītības 
skolotāji 
(0,19  
likmes) 

Lietvedības 
sekretārs (1 ikme) 

Pirmsskolas 
iestādes māsa 
(1 likme) 

Tehniskie 
darbinieki  
( 18 likmes) 

AudzēkĦi 
(137) 

Vecāki, 
aizbildĦi 

Skolotāji: 
latv.valodas (1likme), 
mūzikas (1,75 likmes), 
fiz.audzināšanas (0,25 lkm.es) 
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Pielikums 6 

Pedagogu sadalījums pa vecuma grupām 
 

Pedagogu skaits Vecuma grupas 

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

 
 
 

Pārējo darbinieku sadalījums pa vecuma grupam 
 
 

Tehnisko darbinieku skaits Vecuma grupas 

Kopā Tai skaitā sievietes 
25-29 gadi 1 0 
30-34 gadi 2 2 
35-39 gadi 4 1 
40-44 gadi 3 3 
45-49 gadi 5 5 
50-59 gadi 5 4 
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Pielikums 8 

 
 

Ūdens un kanalizācijas limitu izlietošana par 2005.-2007.gadiem 
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Elektroenerăijas limitu izlietošana par 2005.-2007.gadiem 
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Telefona pakalpojumu limitu izlietošana par 2005.-2007.gadiem 
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Siltumenerăijas limitu izlietošana par 2005.-2007.gadiem 
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9.pielikums 
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūėītis” 

darba plāns 2007. gadam 
 

Nr.p.
k. 

Pasākums  Norises 
laiks 

Norises vieta  Mērėauditorija  Atbildīgie  

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

    

 Pedagoăiskās padomes sēdes: 
1. janvāris 

1) 2006. gada relīze 
2) Atklāto nodarbību analīze 

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

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

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

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

nodarbību sarakstu un nedēĜu tēmu 
akceptēšana 

 
25.01.   

 
 

24.05. 
 
  
 
 
 
 

30.08.  

NPII Skolotāji A.Vaidere 

 Metodiėu tematiskās konsultācijas: 
1.KreiĜu apmācības metodika. Matemātikas 

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

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

draudzība  

 
11.01. 

 
8.02. 
15.03. 

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

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

 Piedalīšanās pagasta padomes 
komisiju, darba grupu darbā 

  Naujenes 
pagasts 

A.Vaidere A.Vaidere 

 Vadības komandas apspriedes 
• Gatavošanās  pedsēdei, darba gaita. Bērnu 

saslimstības analīze. Bērnu kreiĜu 
īpatsvars grupās. 

• Apmeklēto nodarbību un pasākumu 
analīze.  

Reizi 
mēnesī 
8.01. 

 
 

5.02 
 

5.03 

NPII Darbinieki A.Vaidere 



 29 

• Bērnu ēdināšana. Bērniem draudzīga vide 
grupas telpā. 
Rajona semināra rīkošanas secība. 

• Sagatavošanas grupu bērnu gatavība 
skolai 

• Izlaidumu organizēšana. Bērnu attīstības 
tendenču atspoguĜošana dokumentācijā  

•  Skolotājiem piemērotas vides izveide 
grupu telpās 

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

 
 

2.04. 
07.05. 

 
 

04.06. 
 

03.09. 
01.10. 
5.11. 
3.12. 

 Atklātās nodarbības Mācību 
laikā 

NPII Skolotāji Ž.Ostapko 

 Individuālās konsultācijas Visa gada 
laikā 

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

 Piedalīšanās skatēs un konkursos 
• „Cālis – 2007” 
 

• „Dejas brīnums’’ 
 

• Bērnu mākslas izstāde „LIDICE-2007” 

 
Februāris 

 
15.02. 

 
19.01. 

 
 

 
Mūzikas 

skola 
Daugav. 

raj. 
IPIIMC 

Rīga BJC 
„Daugmala” 

 
AudzēkĦi 

 
AudzēkĦi 

 
audzēkĦi 

V.Naklonova 

 Darbs ar jauniem pedagoăiem      Visa gada 
laikā 

NPII D.Mukāne, 
L.Vansoviča 

R.ěahiene 

 Vecāku padomes sēdes 
• 1. Vecāku palīdzība iestādes sagatavošanā 

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

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

• 1. Gada budžeta akceptēšana 
2.  Ziemassvētku pasākumu   organizēšana  

 
03.05.  

 
 
 

07.09. 
 
 

02.11. 
 

NPII Vecāki A.Vaidere 
V.Naklonova 

 Vecāku kopsapulces 
• “Pirmsskolas izglītības saturs, laikmeta 

prasības izglītībai” „RotaĜĜieta – bērna 
attīstīšanas līdzeklis” 

• „K ā bērniem mācīt godīgumu” 
• “Bērnu drošība. KreiĜu attīstības 
īpatnības” 

 
30.01. 

 
 

27.03. 
 

28.08. 

 
NPII 

 
Visi vecāki 

 
 

Visi vecāki  

A.Vaidere 
V.Naklonova 

 Individuālās konsultācijas Visa gada 
laikā 

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

 Tikšanās ar speciālistiem 
• Skolu pārstāvjiem Visa gada 

 
NPII 

 
Vecāki  
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• Logopēdu  
• Sociālā dienesta darbiniekiem 

laikā 

 1.1.2. 2007. gada norises     

 Valsts un gadskārtu svētku  
organizēšana 

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

 
 

10.-13.04. 
10.-11.05.  

03.09. 
16.11. 

 
18.-24.12. 

 
 

NPII 

 
 

AudzēkĦi 
Vecāki  

Skolotāji  

V.Naklonova 

 Latviskās dzīvesziĦas tradīciju izkopšanas 
pasākumi 

• MeteĦi 
• MiėeĜi 
• MārtiĦi   

 
 

16.02.  
28.09. 
09.11. 

 
 

NPII 

 
 

AudzēkĦi 
Vecāki  

Skolotāji 

V.Naklonova 

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

 
26.01. 
16.03. 

29.,30.05. 
05.10. 

 

NPII 

 
AudzēkĦi  
Vecāki 

Skolotāji   

V.Naklonova 

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

 
Februāris  

Marts  
Septembri

s 
Novembri

s 
Novembri

s 
Decembris 

 
NPII 

 
AudzēkĦi  
Vecāki  

 

V.Naklonova 

 1.1.3. Sadarbība      

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

Marts NPII Daugavpils 
rajona PII 

skolotājiem 

A.Vaidere 
Ž.Ostapko 

 Jauniešu centra izrādes Decembris 
 

NPII AudzēkĦi, 
skolotāji 

V.Naklonova 

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

Janvāris  NPII AudzēkĦi, 
Vecāki, 

pedagogi 

Ž.Ostapko 

 Mūzikas skolas koncerts Aprīlis  NPII AudzēkĦi, 
skolotāji 

V.Naklonova 

 Ilūkstes PII apmeklējums Maijs  Ilūkste  Skolotāji   

 Naujenes bibliotēkas pasākumu 
apmeklējums un darbs bērnu žūrijā 

Visu gadu bibliotēka  I.Žemčugova 

 1.1.4. Darbinieku talākizglītība, kursi, 
semināri 

    

 Pāratestācijas kursi kurinātājiem  Augustā  Igors 
Habibullins un 
3 sezonas 
kurinātāji 

J.Samijlovska 

 Sertifikācijas kursi      
 “Darbs ar 3-4 bērniem”   Tatjana  
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36 mācību stundas OĜesova 

 Kursi metodiėiem   V.Naklonova  
 Konference pirmsskolas izglītības iestāžu 

vadītājiem 
  A.Vaidere A.Vaidere 

 A2 kursi iestāžu vadītājiem (bezmaksas 
valsts programma) 

 DU A.Vaidere 
V.Naklonova 

A.Vaidere 

 1.1.5. Darbs ar projektiem  
• Tehniskā projekta izstrāde ēkas 

siltināšanai  
• Bērnu rotaĜlaukumu renovācija (bērnu 

kustību attīstībai nepieciešamo iekārtu 
uzstādīšana) atbilstoši mūsdienu prasībām 

• Sporta zāles ierīkošana veĜas mazgātavas 
telpā. VeĜas mazgātavas pārcelšana un 
ierīkošana pagrabstāvā 

• Skolotāju darba vietas ierīkošana 

Visa gada 
laikā  

 AudzēkĦi, 
skolotāji  

A.Vaidere 
 

 1.1.6. Darba aizsardzības pasākumi (Ls)   A.Vaidere 
J.Samijlovska 

 2 centrālo celiĦu kapitālais remonts (220 m²)     
 Darbinieku prof.apskates 126    
 grīdas remonts veĜas mazgātavas priekštelpā     
 2 baktericīdo lampu iegāde 70    
 KāpĦu iegāde 64,32    
 Ugunsdzēšamo aparātu iegāde 7 gab. 155,62    
 Papildapgaismojuma ierīkošana 376,49    
 1.1.7. Reklāmas pasākumi      
 Rakstu publikācija avīzē “Naujenes vēstis”, 

Naujenes pagasta padomes mājas lapā  
Visa gada 

laikā  
Naujenes 
pagasts 

Naujenes 
pagasta 

iedzīvotāji  

V.Naklonova 

 Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes 
avīzes izdošana 

Visa gada 
laikā  

NPII Vecāki   

 1.1.8. Saimnieciskā darbība Ls NPII  A.Vaidere 
 

 Papildapgaismojuma ierīkošana 376,49   J.Samijlovska 

 Kseroksa iegāde  690,01    

 Skolotāju krēslu iegāde     

 Tualešu ūdens bāku nomaiĦa 291,13    

 Ugunsdzēšamie aparātu iegāde     

 Apkures iekārtu remonts un katlu mājas 
kosmētiskais remonts 

    

 Tehniskās ekspertīzes veikšana     

 KāpĦu iegāde 64,32    

 Mazvērtīgā inventāra iegāde      

 Ventilācijas sūkĦu darba atjaunošana 355    

 Krāsainā printera iegāde  145    

 Metodiskā kabineta siltināšna 58,39    

 Pastaigu laukumu iekārtu remonts un krāsošana 277 96 
1 reizi  

ceturksnī 

NPII   

 Stingras kontroles nodrošināšana par 
elektrības racionālu izmantošanu: 

Katru 
dienu  

NPII  J.Samijlovska 
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- vasaras periodā sekot lai gaisma telpās 
tiktu izslēgta pēc 8.00, ziemas periodā – 
pēc 10.00 (atkarībā no laika apstākĜiem) 

- sekot lai uz brīvdienām būtu atslēgtas 
visas iespējamas elektroierīces 

- elektrisko sildītāju izmantošanu noteikt 
tikai ārkārtes situācijās 

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

- nodrošināt āras apgaismojuma ieslēgšanu 
tikai tumšās diennakts stundās 

 1.1.10. Citi pasākumi     

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

 
Individuāl

i pēc 
vajadzības 

NPII  A.Vaidere 
 

 Logopēdu semināru apmeklēšana Pēc 
grafika 

NPII  M.Suseja 

 Patstāvīgs darbs ar jaunāko pedagoăisko 
pieredzi un logopēdisko literatūru  

Regulāri  NPII  M.Suseja 

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

Pastāvīgi  NPII   
PI māsa 

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

Katru 
dienu 

NPII   
PI māsa 

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

Katru 
dienu 

NPII   
PI māsa 

 Bērnu vispārējā apskate pirms pieĦemšanas 
grupā, veselības stāvokĜa novērošana dienas 
laikā. Medicīniska palīdzība saskaĦā ar epid. 
Norādījumiem.  

Katru 
dienu 

NPII   
PI māsa 

 Bērnu pārbaude uz pedikulozi un kašėi Katru 
pirmdienu 

NPII   
PI māsa 

 Kariesa profilakse: zobu tīrīšana, 
mazbērniem – skalošana  

Katru 
dienu 

NPII   
PI māsa 

 Telpu dezinfekcija Katru 
dienu 

NPII   
PI māsa 

 Telpu kvarcēšana Pēc 
epidemiol

ogu 
norādījum

NPII   
PI māsa 
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iem 
 Saslimušo bērnu un darbinieku nekavējoša 

izolācija. Slimo bērnu nodrošināšana ar 
nepieciešamo aprūpi.  

Katru 
dienu 

NPII   
PI māsa 

 Epidēmijas laikā  telpu aerācija ar 
fitoncīdiem.  

Katru 
dienu 

NPII   
PI māsa 

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

 NPII   
PI māsa 

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

Pēc 
vajadzības 

NPII   
PI māsa 

 Stājas traucējumu profilakse: koriăējošā 
vingrošana, bērnu antropometrija. Sekošana 
bērnu mēbeĜu izmēra atbilstībai, savlaicīgai 
marėējuma maiĦai    

Marts 
Septembri

s  

NPII   
PI māsa 

 Ilgi slimojoša bērna apmeklēšana mājās.      
PI māsa 

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

Vasarā  NPII   
PI māsa 

 Fitoterāpija, vitamīnizācija Pēc 
nepiecieša- 

mības 

NPII   
PI māsa 
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Pielikums 10 
Likmju skaita palielin ājums 

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes amatu sarakstā  
ar 2007.gada 1.septembri 

 
Kods pēc 
profesiju 

klasifikatora 

Amata nosaukums Likmju skaits 
no pašvaldības 

budžeta 

Likmju skaits 
no valsts 

mērėdotācijas 
fonda 

512201 Pavārs  2  
913205 Virtuves strādnieks 0,5  
413103 sekretāre 0,5  
2332-01 

 
Pirmsskolas izglītības 
skolotājs 5. un 6. gadīgo 
bērnu grupā 
 

 1 

2359-02 Interešu izglītības 
skolotājs 
 

 0,095 

2351-01 Izglītības metodiėis  0.15 
 Kopā 3 1,245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


