




septembris 2013

Tradicionālie pasākumi 

1. septembris  -«Ceļojums uz Zinību valsti» –

Zinību dienas ieskandināšana

Akcija «Skolas diena» – pirmsskolas 

izglītības skolotāja lomā iejutās Dagdas 

novada pašvaldības priekšsēdētāja Sandra 

Viškure un deputāte Inese Plesņa

Tematiskā nedēļa « Miķeļi» - audzēkņu, vecāku 

un darbinieku kopdarbs – ziedu paklājs;



Jauninājums!

Tēvu diena



Izzinoši izglītojoša ekskursija

iestādes darbiniekiem 

«Iepazīsti Dagdas novadu»

Jauninājums!



Vides labiekārtošana

Rotaļu laukums aprīkots ar atribūtiem – vingrošanas 
pilsētiņa. Šūpoles, kalniņš. Zem šūpolēm uzklāts drošs 

gumijas segums



Vides labiekārtošana

Grupas «Bitītes» guļamistaba – veikts  kosmētiskais 

remonts un nomainītas vecās mēbeles



Starptautiskā veco 

cilvēku diena: 

uzstāšanās - muzikāls 

sveiciens veselības un 

sociālo pakalpojumu 

centrā „Dagda”

Oktobris 2013
Jauninājumi!

Projekta «Putras programma» noslēguma pasākums 

«Kļūsti stiprs un drosmīgs kā Herkuless»



Grupas Ežuki audzēkņu mācību ekskursija uz 

Dagdas novada vides un kultūras centru „Ķepa”

Jauninājums!



Septiņi pirmsskolas skolotāju palīgi 

apmeklēja 8 stundu kursus

„ Pirmsskolas skolotāja palīga darbs 

bērncentrētā grupā” 

Iesniegti 15 vizuālās mākslas darbiņi

izstādei «Latvija rudenī”

Darbiņi izstādīti Dagdas Veselības un sociālo 

pakalpojumu centra priekštelpā pie pediatru kabinetiem



Tradicionālais pasākums «Ražas svētki» 

Novembris 2013

Pārsteigums audzēkņiem - Skolotāju iestudētais

teātris «Burvju ābolītis»

B



LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS IZSTĀDES APMEKLĒJUMS

LATVIJAI – 95!

Jauninājums!



Konkursa „Latvijai 95, man tikai ,,,,” noslēgums 

‘ 

LATVIJAI – 95!

Piešķirti Diplomi nominācijās:

 Vispatriotiskākais – grupa Bitītes;

 Vissvinīgākais – grupa Taurenīši;

 Vislatviskākais – grupa Podziņas;

 Visģimeniskākais un Visradošākais – grupa Ežuki;

Audzēkņu, vecāku un skolotāju veidotās grāmatas



LATVIJAI – 95!
Organizēts un novadīts svinīgais pasākums par godu LR proklamēšanas 95.gadadienai 

novada PII audzēkņiem „ Pa Sprīdīša takām”



Decembris 2013

Iesniegti 15 vizuālās mākslas darbiņi izstādei 

«Ziemassvētki Latvijā”

Darbiņi izstādīti Dagdas Veselības un sociālo 

pakalpojumu centra priekštelpā pie pediatru 

kabinetiem

Tradicionālā labdarības akcija:

Pedagoģisko darbinieku pašgatavoto suvenīru  

pasniegšana iestādēm un  sadarbības 

partneriem



Ziemassvētku pasākumi



Laika periodā (oktobris – decembris), ar pirmsskolas 

skolotāja pedagoģiskās  prakses vietām tika 

nodrošinātas divas Daugavpils Universitātes studentes

Jauninājums!



Janvāris 2014
Ar muzikālu uzvedumu „Rūķu Ziemassvētki” grupas 

„Mārītes” audzēkņi ar skolotājām viesojās Sociālās aprūpes 
centrā „Dagda



Februāris 2014

Tradicionāli ikgadējais, skolotāju iestudētais 

teātris bērniem  „Stefānijas piedzīvojumi” 



Visas iestādes grupas (audzēkņu vecums no 1 līdz 7 gadiem) 

aktīvi un radoši   iesaistījās pētnieciskajā darbībā, īstenojot 

Dagdas novada IKSN izsludināto projektu „Ziepes”.



Aicinājām  ciemiņus aktīvi līdzdarbojoties,  «izdzīvot» vienu dienu bērnudārzā.

Turpinot iesākto tradīciju, trešo gadu, iestādes skolotāju 

un audzēkņu kolektīvs kopā ar  Dagdas invalīdu brālību 

«Nema», organizēja Labestības stundu 

«Ar labestību iedegsim mūsu domas un sirdis»



Marts 2014

 Meteņdienā maskojāmies, gājām 

čigānos, kopā ar Saimnieci dejojām 

un dziedājām;

Tradicionāli :

 piedalījāmies Dagdas novada 

pirmsskolas vecuma bērnu skatuves 

runas konkursā Ezerniekos;

 Pavasari sagaidījām  

«Puķu un kukaiņu ballē»



Iesaistījāmies  makulatūras vākšanas konkursā „Tīra Latvija” 

Jauninājumi!

Iesaistījāmies akcijā „Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”



 Labās prakses piemēru prezentācija Starpnovadu

konference „Pedagoģiskā pieredze audzināšanas un 

mācību procesa efektivitātes pilnveidē”

 Ekskursija uz muzeju

Jauninājumi!



Aprīlis  2014

Tradicionāli
«Drošības nedēļa» - ugunsdrošība;

Izglītojoši sportisks pasākums „Atjautīgie  

ugunsdzēsēji” - 5-7 g.v. bērniem’;

Sportiska izklaide „ Ugunsdrošība pašu rokām”;



Tradicionāli

Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestāžu 

dziedošo un dejojošo kolektīvu saiets

„Cālis iedzied pavasari” 



Jauninājums! 
Izbraukuma  Lieldienu koncerts veselības un sociālo 

pakalpojumu centrā „Dagda»



Tradicionāli – nākamo pirmklasnieku 

ekskursija uz skolu



Maijs  2014

Tradicionāli – apsveikumu koncerts māmiņām! 

Neviens tik mīļi neprot noglāstīt,

Ne arī manu vārdu izsacīt,

Tik mīksti manu gultu čubināt,

Man mīļo, šūpuļdziesmu nodziedāt.



LEPOJAMIES!
2014. gada 11.maijā, Daugavpilī, audzēkne Katrīna Kuzņecova

piedalījās  Starptautiskajā bērnu un jauniešu mūzikas 

konkursā „Daugavas pērle”.

Sīvā konkurencē Katrīna ieguva godpilno 3. vietu 

(skolotāja Tatjana Jefremova)



Jauninājums!

Piedalījāmies biedrības  Dagdas invalīdu brālība 

«Nema» organizētajā Talantu dienā Dagdas novada 

cilvēkiem ar invaliditāti «Ko es varu, to  es daru!»

Ar muzikāli – literāru  mini uzvedumu  „Sienāzis» 

atbalstījām savu audzēkni  Dmitriju



Darbinieku veidotais 

lietišķās mākslas 

darbs - idejas autore 

Alla Jasjukeviča

1.Starptautiskias bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes 

festivāls «Apskauj mani, māmuliņa»

Iestādes kolektīvi

Uzstāšanās parkā

Jauninājums!



Tradicionāli

 Sportojām Andrupenes olimpiskajās spēlēs»



Tradicionāli

 Iestādes pedagogi aktīvi iesaistījās metodisko 

izstrādņu skatē

Pašgatavoto metodisko izstrādņu skates 1. kārta – prezentācija



Tradicionāli

29. maijā «Paliec sveiks, bērnudārzs!» teica 37 audzēkņi



Ielīgošana!

Visas bija Jāņa zāles,

Ko plūc Jāņu vakarā;

Visi bija Jāņa bērni,

Kas atnāca līgodami.

Jūnijs 2014



Jūlijs  2014
Veikts grupas  Ķipariņi (bērnu vecums 1 -2 gadi)  

telpu (garderobe, mazgātuve, gaitenis) 

kosmētiskais remonts, nomainītas mēbeles



Augusts  2014
Pasākuma ”Nodarbinātības pasākumi vasaras 

brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 

vispārējās, speciālās vai profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros, 

laika periodā 01.06.2014. – 31.08.2014. 

nodarbināti 9 jaunieši



par palīdzīgu roku, labo sirdi un mīlestību pret līdzcilvēkiem 

par visu, ko  uzskatām  pašu par sevi saprotamu, bet kas mums ikdienā dod 

spēku būt tādiem, kādi mēs esam!

PALDIES

Cik daudz gaismas uz ceļa,

Pa kuru mums jāiet...

Iesim

Saņemt un starot

Un dot.

/O.Vācietis/

Lai  katra diena iesākas ar gaišām domām un vieglu sirdi. 

Lai darāmā ir tik, cik var padarīt, bet mīlestība uz to, ko 

darām - bezgalīga! Lai katra diena iesākas ar  priecīga bērna 

skatu un tiek aizvadīta ar  patīkama gandarījuma sajūtu. Lai 

acu priekšā allaž viz pozitīvs saules stars, kurš kutina  

vaigus, lūpas un sirdi!

2014. gada augusts


