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NO VĒSTURES...

Bērnudārzu Lubānā Brīvības ielā 17 sāka celt 1977.gada rudenī pēc 

Ūdenssaimniecības un meliorācijas ministra b. Samoļevska iniciatīvas. 

Projekta autors – arhitekts, Ļeņina komjaunatnes prēmijas laureāts b. 

Fjodorovs. Projekts izstrādāts Ūdenssaimniecības un meliorācijas 

institūta bb. Kalniņa, Zakka un Markovska vadībā.

Celtnieki – Rēzeknes vispārējā celtniecības tresta Madonas PMK, darbu 

vadītājs – b. Birziņš.

Iestāde celta, kooperējoties Lauksaimniecības ministrijai, Mežsaimniecības 

un mežrūpniecības ministrijai, Ūdenssaimniecības un meliorācijas 

ministrijai. Ēka ekspluatācijā pieņemta 1978.gada 28.decembrī.



FAKTI...

IESTĀDE DARBU UZSĀKA 1979.GADA 23.OKTOBRĪ AR 5 GRUPĀM, BĒRNU 

SKAITU 55, DARBINIEKI 34, VADĪTĀJA Laimdota ČODERE.

Ar ciemata TDP IK lēmumu apvienotai bērnu iestādei piešķirts 

nosaukums «Rūķīši».

Uz 1980.gada 23.oktobri PII «Rūķīši» strādā 12 grupas, bērnu skaits 225, 

darbinieki 87.

Bērnu vecāki dzīvo Lubānas un Aiviekstes padomju saimniecībās, 

Lubānas ciematā, Ošupes un Indrānu ciemos.

Ar 1980.gada 1.oktobri bērnudārzā eksperimentāli sagatavošanas 

grupās uzsākta mācīt krievu valoda.



FAKTI...

 1994.gada septembrī iestādē darbojas 4 grupas ar 75 audzēkņiem, strādā 

10 pedagogi,

 1996.gada augustā par vadītāju sāk strādāt Astrīda SOMA,

 1998.gadā, piedaloties programmas «Pārmaiņas izglītībā» projekta «Soli 

pa solim» konkursā, bērnudārzs uzvar un iegūst tiesības apgūt 

bērncentrēto apmācību vecākajām grupām un iegūst finansējumu 

materiālās bāzes iegādei,

 1999.gadā projektā uzvar arī mazbērnu grupa un iegūst tiesības uz 

bērncentrēto apmācību, finansējumu,

 2000.gadā iestādes pedagoģiskajam kolektīvam, piedaloties žurnāla 

«Pirmsskolas izglītība» rīkotajā konkursā «Scenāriju izdomā pats», tiek 

iegūts Atzinības raksts par radošāko un interesantāko scenāriju 

«Kukulītis» un «Tince grib mācīties»,

 2001.gadā, piedaloties konkursā «Sakārtotākā pilsēta 2001», tieši ar 

ieguldījumu pirmsskolas izglītībā, Lubānas pilsēta iegūst Atzinības 

rakstu.



FAKTI...

 2002.gadā bērnudārzā tiek izstrādātas savas mācību priekšmetu 

programmas un licencēta sava izglītības programma,

 2003. – 2006. gadam iestādē darbojas 6 grupas ar 96 audzēkņiem,  

strādā 15 pedagogi,

 2007.gada 9.novembrī saskaņā ar Lubānas pašvaldības Nolikumu 

Lubānas novada dome izveidoja iestādi: Lubānas pirmsskolas izglītības 

iestāde «Rūķīši».

 2007. - 2011. gads – iestādē darbojas  4 grupas.

 2012./ 2013.m.gadā iestādē darbojas 5 grupas un 91 audzēknis, strādā 

14 pedagogi. Šis ir tas gads, kad iestādē sāk atkal palielinājies bērnu 

skaits un tiek atvērta vēl viena vecuma grupa,

 2013.gads – 2017. gads – iestādē darbojas 5 dažāda vecuma grupas ar 

vidējo bērnu skaitu – 80.



FAKTI...

 2017. gadā iestādē uzsākām Robotikas nodarbības ( pirmie mūsu 

novadā),

 2017./2018.m.g. Zīļuku grupas komanda piedaloties 

mammamuntetiem.lv rīkotajā konkursā Tēvu dienai, ieguva galveno 

balvu: darba rīku komplektu, vitamīnus.

 2018. – 2019.gados iestādē darbojas 4 dažāda vecuma grupas ar bērnu 

skaitu 82, strādā 11 pedagogi ( 8 pirmsskolas skolotājas, mūzikas 

skolotāja, sporta skolotāja, logopēds).

 2018./2019.m.g. piecgadnieku grupā sāk mācīt angļu valodu sk. Anita 

Tropa, turpinām arī šajā mācību gadā.

 2018.gadā uzsākām Džimbas 9 soļu programmu Saulstariņu grupā, 

2019.gadā – Kāpēcīšu grupā.

 2019.gada septembrī sākam ieviest kompetenču pieeju mācību procesā.



PROJEKTI...

2012. gadā Lauku atbalsta dienesta atbalstītais  kopprojekts ar pensionāru 

biedrību «Cerība», «Kultūras mantojuma saglabāšana un 

popularizēšana Lubānas novadā un tā apkārtnē» (iegādājāmies latviešu 

tautas instrumentus),

2013. gads. Pedagogu un vecāku biedrības «No sirds uz sirdi» iesniegtais 

projekts «Labie darbi.lv» – «Sporta, rotaļu un aktīvās atpūtas laukuma 

izveide PII «Rūķīši»» (iegādājāmies sporta un atpūtas atribūtu bērniem),

2014. – 2015.gadā  biedrības Dzīvosim zaļi un SIA Greenwalk kampaņas 

rīkotajā konkursā ieguvām godalgoto vietu un izmantojam dabai 

draudzīgus tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus,

2015. gadā Kopienu iniciatīvu fondā atbalstītais projekts «Mēs to varam –

tik darām!» (iegādātas šujmašīnas un cits šūšanai nepieciešamais 

inventārs),

2015. gadā Lubānas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvu projekts 

«Lubānas pilsētas estrādes – parka vides labiekārtošana» (izveidots 

atpūtas stūrītis ar ugunskura vietu ).



FOTO  MIRKĻI...



SVĒTKUS SVINĒJA...



IZLAIDUMS...



KOLEKTĪVS AGRĀK... 



TĀ VINGROJA...



SPORTOJAM KOPĀ AR VECĀKIEM...



SVINAM SVĒTKUS...



EJAM CIEMOS... (MŪSU SADARBĪBAS PARTNERI...) 



PALDIES!

GAIDĀM 
RŪĶĪŠOS!


