


 

Adrese: Kooperatīva šķērsiela 4, Rēzekne,  LV - 4601 

Tālrunis/fakss:    64623228 

E-pasta adrese:    rukitis@rezekne.lv 

Vadības komanda:  

  vadītāja -  Aija Vindeče  

    metodiķes: Elena Koverina, Inese Herbsta, Iveta Rundāne 

 

Darba laiks: no plkst. 7.00 līdz 18.00  

 



MĒRĶA GRUPAS 

 

• Izglītības iestādes grupās tiek uzņemti bērni vecumā no 

1,5 līdz 7 gadiem. 

 

• Vispārizglītojošajās grupās bērnus uzņem Rēzeknes 

pilsētas pašvaldībā noteiktajā kārtībā.  

 

• Speciālajās grupās bērnu uzņemšana notiek pamatojoties 

uz pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu. 



PII «RŪĶĪTIS» MISIJA 

 

Radīt bērniem mērķtiecīgi veidotu, attīstošu, iekļaujošu un 

atbalstošu vidi, kas palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un 

apkārtējo pasauli, individuālās spējas un prasmes,  

mērķtiecīgi sagatavojoties pamatizglītības apguvei un  

dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē. 



INFORMĀCIJA PAR PII «RŪĶĪTIS» 
• Izglītības iestāde nodibināta 1984. gadā. 

• Mācību valodas – latviešu un krievu. 

• Strādā 30 pedagogi: iestādes vadītāja, metodiķi, 
pirmsskolas skolotāji, logopēdi, mūzikas un sporta 
skolotāji, psihologs, speciālais pedagogs un 26 tehniskie 
darbinieki. 

• Izglītības iestādē tiek piedāvātas logopēda, psihologa, 
speciāla pedagoga konsultācijas. Bērnu individuālās, 
apakšgrupu/grupu nodarbības ar logopēdu notiek katru 
dienu, bet psihologa un speciālā pedagoga atbilstoši 
vajadzībām. 

• Iestādē tiek īstenotas 5 izglītības programmas. 

• Darbojas 10 grupas, katrai grupai ir savs nosaukums. 

 
 

 

 



PII «Rūķītis» 

 

grupas 

Ziedu 
rūķis 

Meža 
rūķis 

Vēja rūķis 

Sapņu 
rūķis 

Jautrais 
rūķis 

Pasaku 
rūķis 

Saules 
rūķis 

Rūķis 
amatnieks 

Piparkūku 
rūķis 

Rūķis 
rotaļnieks 



 

Mācību process norit atbilstoši  kompetenču 

pieejai SKOLA2030, ietverot vērtības un tikumus, 

caurviju prasmes un zināšanas, izpratnes un 

pamatprasmes septiņās mācību jomās, kas 

nepieciešamas veiksmīgai mācību uzsākšanai 

pamatskolā. Integrētais mācību process notiek 

visas dienas garumā – darbojoties ar prieku un 

atbilstoši katra bērna spējām. 
 



 

Tradīcijas un svētki: 
 
* Zinību diena; 
* Tēva diena, Mātes diena, Vecvecāku pēcpusdiena; 
* Eņģeļu pasts, Labdarības akcija “Sasildīsim sirsniņas”; 
* Gadskārtu ieražu svinēšana; 
* Valsts svētku svinēšana, Baltā galdauta svētki; 
* Drošības nedēļa, Projektu nedēļa; 
* Teātra diena; 
* Veselības nedēļa, Sporta svētki; 
* Dzimšanas dienu svinēšana; 
* Tematisko izstāžu organizēšana; 
* Piedalīšanās pilsētas rīkotajos pasākumos; 
* Radošās darbnīcas; 
* Jautro brīžu organizēšana; 
* Bērnības svētki; 
* Izlaidumi. 
 



MAZO RŪĶU LIELIE DARBI IKDIENĀ 





KOPĀ AR VECĀKIEM 

Kopā ar vecākiem tiek 

organizētas radošās 

darbnīcas, dažādas 

tematiskās pēcpusdienas, 

sporta svētki, Mātes un 

Tēvu dienas. 



«SNIEGAVĪRU» IZSTĀDE 



SVĒTKI 

Iestādē tiek 

svinēti dažādi 

gadskārtu ieražu 

svētki, jautrie 

brīži, Valsts 

svētki, vecvecāku 

pēcpusdienas, 

bērnības svētki, 

izlaidumi, 

dzimšanas dienas.  





TEĀTRA DIENAS 



IKDIENAS SPORTA AKTIVITĀTES 



Projekts  

«Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumu organizēšana 

Rēzeknes pilsētā»  

Visu ziemu aktīvi slēpojam un braucam 

ar ragavām 

Piedalāmies Latvijas tautas sporta 

asociācijas organizētājas aktivitātēs 

«Latvijas Veselības  sporta nedēļa 

2021» un «Eiropas jūdze» 



PIEDALĪŠANĀS PROJEKTOS UN LABDARĪBAS 

AKCIJĀS 

«Eņģeļu pasts» «Sasildīsim sirsniņas» 

Piedalāmies dažādos 

ALAA, AS “Latvijas 

valsts meži” projektos un 

konkursos, veselības 

veicināšanas projektā 

«Skolas piens», «Skolas 

auglis», «Mamma daba».   



KRĀSAINĀ NEDĒĻA 



Lai Laimas rokas ceļas svētījot, 

Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu. 

Lai darba tikumu un gudrību tam dod, 

Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava! 
(L.t.dz.) 

 



 

Pirmsskolas izglītības iestāde  

“Rūķītis” gaida savu mazos rūķīšus 

savā pulciņā!  

Paldies par uzmanību! 


