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  Saskaņā ar  Dagdas novada pašvaldības 19.04.2018. (protokols Nr.6) lēmumu izveidota PII 

«Saulīte» pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vieta Konstantinovā, Saules ielā 15, 

Konstantinovas pagastā. Grupu apmeklē 15 audzēkņi. 

 Kopā Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi «Saulīte» apmeklē 160 audzēkņi. 

 14. februārī uzņēmām ciemiņus no Lietuvas, Visaginas pilsētas bērnudārza „Auksinis raktreis” 

(Zelta atslēdziņa)   sešus pedagogus. Pieredzes semināra dalībniekiem bija iespēja  iepazīties ar iestādes 

grupām,  piedalīties grupas Ežuki sarūpētajā koncertā, dalīties pieredzē ar kolēģiem seminārā  „Darba 

metodes un organizācijas formas tēlotājdarbībā (zīmēšanā)”.  

Kopā ar ciemiņiem apmeklējām Andrupenes lauku sētu. Pateicoties muzeja vadītājai Skaidrītei 

Pauliņai, Lietuvas kolēģi apskatīja simtgadīgu lauku māju, klēti, smēdi, dažādus darbarīkus un 

sadzīves priekšmetus. Ar  lielu interesi apskatīja podnieku darbnīcu un jaunuzbūvēto cepli kur notiek 

Lielā podnieku cepļa kurināšana. Noslēgumā ciemiņi nogaršoja maizi, sieru, sviestu un zāļu tēju. 

 





 2019. gada17. aprīlī  rādījām savu iestādi Vitebskas pilsētas speciālās izglītības nodaļai un 

skolu direktoriem. Speciālisti tikās ar  iestādes logopēdi Rasmu Graši. 

 Latvijas simtgades priekšvakarā iestādes pedagogi, audzēkņi un viņu vecāki izveidoja 

grandiozu izstādi ,,Rakstu raksti tēvu jostā’’ ar tautisko elementu jostu fragmentiem  

 

 



 5.oktobrī skolotāju dienas pasākumā tika godinātas mūsu iestādes pedagogi un  tehniskie 

darbinieki : 

Gada skolotājs pirmsskolas izglītībā: Dagdas pilsētas PII “Saulīte”- Alla Jasjukeviča; 

 Gada skolotāja palīgs pirmsskolas izglītībā: Dagdas pilsētas PII “Saulīte”- Gaļina Rubāne 

  

Dagdas novada domes Pagodinājumu izglītībā par apzinīgu un kvalitatīvu darbību profesionālajā 

jomā saņēma: Ludmila Lukaševiča, Kristīne Razāne, Rasma Graše, Lidija Denisenoka, Agafija 

Petrova, Lidija Ūbele un Olga Rukša. 

; 

 7. decembrī grupu “Taurenīši” , “Bitītes” un “Ežuki” audzēkņi un skolotājas piedalījās LR 

Veselības ministrijas īstenotajā projektā  “Programmu pirmsskolas un sākumskolas vecuma 

bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura 

paradumiem”.  

Nodarbībās tika stāstīts par veselīga uztura pamatprincipiem un zobu kopšanu, kā arī bērniem 

bija iespēja pašiem praktiski darboties, izmēģinot zobu tīrīšanu uz mulāžas, spēlējot spēli par 

veselīgiem un neveselīgiem produktiem, Lai rosinātu bērnu interesi nodarbībās apgūtās 

zināšanas un prasmes izmantot ikdienā, pēc katrs nodarbības dalībnieks saņēma informatīvu 

izdales materiālu ( krāsojamo grāmatiņu), dvielīti un zobu suku 



  Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta kā Junior Achievement karjeras izglītības 

programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 

stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir 

iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem 

izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Šogad, 13. februārī,  pirmsskolas 

skolotāja profesiju vēroja  četrpadsmit ēnotāji no Dagdas vidusskolas 5.,6. un 8. klasēm. 

Jaunieši apmeklēja grupas Mārītes, Podziņas, Bitītes, Ežuki un Taurenīši. 

 

 20. martā  iestādes grupas «Ežuki «skolotājas  Ingrīda Pauliņa un Ludmila Lukaševiča 

organizēja  un vadīja atklāto rotaļnodarbību Dagdas novada pirmsskolas izglītības pedagogiem 

“Latviešu valodas un dabaszinību dialogā. Attīstām valodu un kompetences”.  

 



  Latvijas Lauksaimniecības universitāte sadarbībā  ar Zemkopības ministriju un Lauku 

atbalsta dienestu organizēja konkursu pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem «No sēklas līdz 

galdam».  21. martā saņemtas   divas Stādu kastes.  

Konkursā  piedalījās divas iestādes grupas «Mārītes» un « Taurenīši». Rezultātā izveidotas divas 

grāmatas «Zirņi», «Zirnīši». 

 





 Uzstāšanās  6. Starptautiskajā bērnu un jauniešu mūzikas, deju un modes  festivālā 

«Apskauj mani, māmuliņa!» ar apvienoto bērnu un skolotāju kolektīvu ar uzvedumu «Bišu drava» 

(vadītāja mūzikas skolotāja Tatjana Jefremova)  



 Turpinām pilnveidot vidi (rudens) 

 Turpinām pilnveidot vidi (ziema) 



 Turpinām pilnveidot vidi (pavasaris) 

Turpinām pilnveidot vidi (vasara) 


