
Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes «Rūķītis»
2020. gada darba pārskats



Pārskata gadā iestāde īstenoja 3 IKVD licencētas 
pirmsskolas izglītības programmas, tās apguva  171

bērns: 

• pirmsskolas izglītības programmu apguva 143
izglītojamie, tai skaitā 44 – 5,6 gadīgie bērni;

• pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu 
apguva  28 - 5,6 gadīgie bērni; 

• speciālā mazākumtautību pirmsskolas izglītības 
programmu, bērniem ar valodas attīstības  
traucējumiem apguva  2 - 5,6 gadīgie bērni; 



Īstenotas 3 interešu izglītības programmas (vizuālās 
mākslas, ritmikas un vokālā)



2020./2021. mācību gadā turpinājām īstenot 
pakāpeniskas un pēctecīgas pārmaiņas mācību 

saturā un pieejā vispārējā izglītības procesā, kurā

• bērns mācās atpazīt dažādas ikdienas situācijas, izvērtēt tās, 
novērtēt informācijas ticamību, lietot dažādus uzvedības 
algoritmus, iepazīt apkārtējo pasauli caur savu pieredzi;

• skolotājs ir motivējošās un izglītojošas vides veidotājs;
• vidi skolotājs veido kopā ar bērniem;
• vidē atspoguļojas mācību process un pētāmā tēma;
• bērni lielāko laika daļu darbojas patstāvīgi;
• katram bērnam tiek nodrošināta individuāla pieeja, kur bērna 

kļūdīšanās ir daļa no mācību procesa;
• vērtēšanas procesa rezultātā bērns saprot kā var uzlabot 

mācīšanos;
• vecāki iepazīstas ar sava bērna izaugsmi e-klasē.



Mācību process noris 
gan mācību telpās, gan ārpus tām.



Bērni ir aktīvi mācību vides veidotāji grupā
Skolotājas kopā ar bērniem veido vizuālas atgādnes, bērni paši ierosina 
grupas noteikumus un tos paraksta, paši izveido zīmītes uz skapjiem un 

krēsliņiem. Pie sienām ir atgādnes, teksts un zīmējumi. Tā top un 
pilnveidojas vide, par kuru rūpēties, un tajā mācīties ir vērtība.



Vērojam, pētām un izjūtam gadalaikus



Mācību process noris saskaņā ar bērnu 
vecumposmu, izmantojot dažādas mācību metodes 

(darbs grupās, pāros, individuāli)



Apgūstam dzīvei nepieciešamās 
pašapkalpošanās iemaņas (mācamies klāt 

galdu, gatavot,….)



Atbilstoši vecumam 
apgūstam pašvertēšanas veidus



Mācāmies būt veseli 
(sastādām veselīgu ēdienkarti, esam aktīvi ….) 



Iepazīstamies ar dažādām profesijām 
( izmēģinām pavāra, dārznieka un skolotājas 

profesiju)



Kopā ar vecākiem radām svētku noskaņu



Kopā svinam svētkus



Sadarbībā ar vecākiem, 
mācamies mīlēt savu Valsti



2020.gada pasākumi
Tradicionālie Jaunie

Ziemassvētku pasākumi

Lieldienas
Teātra dienas

Izlaidumi Projekts «Plec pie pleca»

Zinību diena
Dzejas nedēļā (Tikšanās ar dzejnieci 
S.Milaševiču)

Olimpiskā diena
Ražas svētki

Lāčplēša diena

18.Novembra svētku koncerts

Mārtiņdiena

Radošās darbnīcas, izstādes
Skolotāju diena

Putras svētki

Tīro roku diena

Mācību ekskursijas



Iestāde iesaistījās ESF finansētā projektā
"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei Daugavpils novadā" 
Projekta ietvaros:

1. Organizētas uztura speciālistes Olgas Ļubinas tiešsaistes nodarbības 
«Uztura nozīme slimību profilaksē bērniem»:

• Iestādes darbiniekiem;

• Iestādes bērnu vecākiem.  

2. Iestāde papildināja metodisko līdzekļu bāzi ar:

• traukiem, iekārtām nodarbību vadīšanai par veselīgo uzturu;

• sporta inventāru stājas uzlabošanai un veselības nostiprināšanai;

• iekārtām emocionālās veselības uzlabošanai. 



Resursi
• Stabils un profesionāls  kolektīvs: 40  darbinieki, tai skaitā - 19 

pedagogi      ( vadītāja, metodiķe, mūzikas skolotāja, logopēde, 
interešu pulciņu skolotājas, sporta skolotāja un grupu skolotāji), 21 
tehniskais darbinieks       ( medmāsa, nakts aukles, skolotāju palīgi, 
sētnieks, remontstrādnieks, pavāri u.c.);

• Iestādes vecāku atbalsts;

• Moderna mūsdienīga mācību vide (iekštelpas un pastaigu teritorija);

• Finansiāls pašvaldības atbalsts, kas ļauj uzturēt iestādi un attīstīt 
materiāli tehnisko bāzi (pārskata gadā: nomainītas visas vecās 
gultiņas bērniem, iegādāti 5 klēpjdatori mācību procesa 
nodrošināšanai);

• Sadarbības partneri (iestādes padome, Daugavpils novada Dome, tai 
skaitā: izglītības pārvalde, Naujenes pagasta pārvalde, bāriņtiesa, 
sociālais dienests, pamatskolas, bibliotēka, muzeji u.c.);

• E-klase;

• Ēdināšanas programma «Kurmis».



Darbinieki regulāri pilnveido 
profesionālās prasmes un zināšanas, gada laikā 

apmeklētie tālākizglītības kursi
Kursu nosaukums Iestādes darbinieku skaits, kas 

apmeklēja kursus

LVA «Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, 
īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu» -36 st.

18

Interneta lietošana pirmsskolas vecuma bērniem – 6st. 6

Pedagogu digitālās pratības pilnveide e-vides veidā izglītības tehnoloģiju 
izmantošanai pirmsskolas mācību satura apguves nodrošināšanā- 12st.

1

LVA «Vieglā valoda kā palīglīdzeklis pedagogiem iekļaujošas mācību vides 
veidošanā un mācību satura pieejamības nodrošināšanā» – 12 st.

1

Bērnu tiesību aizsardzības joma – 8st. 5

Matemātiskās pasakas un stāsti – līdzeklis matemātisko priekšstatu apguvei, 
īstenojot kompetenču pieeju pirmsskolā – 6st.

1



Bērnudārzā bērni programmas “PIENS UN 
AUGĻI SKOLAI” ietvaros saņem  
bezmaksas pienu, augļus 

5., 6 gadīgiem bērniem pusdienas - 1 EUR 
apmērā dotē pašvaldība  

Pašvaldības autobuss nogādā bērnus uz 
iestādi un mājās, kā 
arī mācību ekskursijās



2020.gada budžets 523805 EUR (pieaugums salīdzinot ar 2019.gadu - 27%),
tai skaitā IZM mērķdotācija pedagogu algām – 80285 EUR

IZM mērķdotācija mācību līdzekļiem – 1228 EUR
pašvaldības līdzekļi iestādes uzturēšanai – 407582 EUR

vecāku maksa par bērnu ēdināšanu – 34710 EUR 

80.00%

18.41%

1.59%

atalgojums pakalpojumi mācību līdzekļi


