
 
 
 
 
 

DAGDAS NOVADA PIRMSSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS 

SKOLOTĀJU METODISKĀ APVIENĪBA 
pārskats par 2012./2013.mācību gadu 



MA DARBĪBAS MĒRĶIS: 

• Sekmēt bērnu vispusīgu un 
harmonisku attīstību, ievērojot 
viņu attīstības likumsakarības un 
vajadzības dzīvei nepieciešamo 
zināšanu un prasmju apguvē, 
pamatojoties uz pozitīvas 
attieksmes veidošanu un 
mācīšanos darot 



Prioritātes 

• Sekmīgas pēctecības nodrošināšana pārejā no pirmsskolas 
izglītības uz pamatizglītības apguvi; 

• Veicināt pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, 
līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti; 

• Integrēto rotaļnodarbību izmantošana ,lai bagātinātu vārdu 
krājumu, apgūtu klausīšanās un runāšanas prasmes, 
sagatavoties lasīšanas un rakstīšanas prasmju apguvei; 

•  Pozitīvas pedagoģiskās pieredzes popularizēšana un 
apgūšana; 



MA dalībnieku saraksts 
Nr. 
p. k. 

Dalībnieka vārds, uzvārds 
 

Izglītības iestāde 

1. Anna Zinčenko                                          8. Ludmila Lukaševiča 

2. Anna Antoņeviča                                      9. Iveta Plakoša 

3. Beneventa Račinska                               10.          Irina Vasiļevska 

4. Inese Marģeviča                                     11. Valentīna Stepiņa 

5. Ina Žilinska                                               12. Natālija Jermaka 

6. Inese Paškeviča                                       13. Alīna Jeremenoka 

7. Alla Jasjukeviča                                       14. Olga Beikule 



ABALSTA PASĀKUMI 

 

• PIEREDZES APMAIŅAS SEMINĀRI, KURSI 

• LIELĀKIE NOVADA PII PASĀKUMI 

• METODISKĀS IZSTRĀDNES 



Dagdas novada pirmskolas skolotāju pieredzes 
apmaiņas seminārs Preiļu novadā 

 



Dagdas novada pirmskolas skolotāju un sākumskolas 
skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs Dagdas  novada 

izglītības iestādēs 
 



Kursi 

23 Dagdas novada pirmskolas skolotājas apmeklēja  

 Valsts izglītības satura centra rīkotos 

 Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītības 

kursus «Pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālo 
kompetenču pilnveide», kuri tika organizēti Dagdā. 



Dagdas novada pirmskolas iestāžu projekts «Sveces» 
Pirmsskolas vecuma bērnu audzināšana tautisko tradīciju gaismā 

 

 

•  Projekta mērķis: 

• radoši iecerēt, realizēt, apkopot un dalīties kvalitatīvās, jēgpilnās, interesantās 
idejās par latviešu tautas tradīciju apzināšanu pirmsskolā. 

•  Projekta  uzdevumi: 

• Veidot un stiprināt bērnu emocionālo saikni ar savu ģimeni, dzimtu, piederību 
novadam, savai dzimtajai zemei; 

• Padziļināt interesi un zināšanas par sveču daudzveidīgo nozīmi un izmantošanu 
senāk un tagad; 

• Veicināt svētku un latviešu tautas gadskārtu atzīmējamo dienu svinēšanas tradīcijas 
izkopšanu ģimenēs, izglītības iestādēs un radīt iespēju katra audzēkņa 
personīgajam ieguldījumam svētku sagatavošanā un norisēs.  

• Projekta  norise: 

• Februāris ir ziemas mēnesis, Sveču mēnesi, Meteņu mēnesis-saskatīt un „izdzīvot” 
to caur tautas tradīcijām , caurvijot sveču daudzveidību un nozīmi mūsu dzīvē; 

• Projekta izpildījums – brīva izvēle- domu lidojums; 

 



 
Dagdas novada pirmskolas iestāžu projekts «Sveces» 

 
Visās novada pirmskolas iestādēs februārī tika veikts projekts «Sveces». 

Paldies pirmskolas skolotājām par ļoti radošu, neparastu pieeju šim darbiņam, kurā 
audzēkņi savas spējas varēja izpaust ļoti dažādā veidā. Tika  zīmēts, aplicēts, veidots, 
rīkotas izstādēs, notika mācību  ekskursijas, tematiskās pēcpusdienas un daudz dažādu 
ar sveces tematiku saistītu pasākumu. 

Paldies  Dagdas pilsētas PII «Saulīte», Šķaunes pamatskolas pirmskolas grupai, 
Konstantinovas pamatskolas pirmskolas grupai, Andzeļu pamatskolas pirmskolas 
grupai, kuri iesūtīja skaistus un interesantus aprakstus, ieskatus veiktajā darbā.  

Iesūtītos materiālus var aplūkot dagda .lv sadaļā pirsskolas izglītība- pasākumu 
scenāriji  

Ezernieku PII un Andrupenes PII «Avotiņš» savu veikumu demonstrēja pirmsskolas un 
sākumskolas skolotāju izbraukuma pieredzes semināra laikā  



Foto ieskats Dagdas novada pirmskolas iestāžu projekta  
«Sveces» norisē  



Skatuves runas konkurss 

7. martā  Andrupenes PII „Avotiņš” notika Dagdas novada skatuves runas 

konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju”. 

 Šogad konkursā piedalījās 24 pirmskolas vecuma bērni no Dagdas, 

Andzeļiem, Šķaunes, Ezerniekiem, Konstantinovas un Andrupenes.  



Rezultāti 
  

4.-5.g. audzēkņu rezultāti: 

1. pakāpes diploms Anastasijai Koļesņikovai   

(Dagdas pilsētas PII „Saulīte”, pedagoģes - Iveta Plakoša, Ilona Beitāne) 

2. pak. diploms Laurai Igaunei 

( Ezernieku PII, pedagoģe -Ina Žilinska) 

2. pak. diploms Elīnai Pokulei 

(Dagdas pilsētas PII „Saulīte”, pedagoģe - Andželika Pokule 

3. pak. diploms Valērijai Lovčinovskai 

(Ezernieku PII, pedagoģes-Svetlana Malinovska, Irina Igaune) 

3. pak. diploms Artim Ņukšam 

( Ezernieku PII, pedagoģe -Ina Žilinska) 

3. pak. diploms Paulai Plivčai 

(Dagdas pilsētas PII „Saulīte”, pedagoģe -Ludmila Lukaševiča) 

 



Atzinības ieguva: 

 Aivis Trofimovs  

(Andrupenes PII „Avotiņš, pedagoģes -Anna Antoņeviča, Irina Vasiļevska) 

Sundari Pavlova  

(Andrupenes PII „Avotiņš, pedagoģes -Anna Antoņeviča, Irina Vasiļevska) 

Kristiāna Bebriša  

(Kostantinovas sākumskolas PII grupa, pedagoģe -Valentīna Stepiņa) 

Patrīcija Taranda  

(Andzeļu PII, pedagoģe -Inna Taranda) 

Raivis Bartušs  

(Andzeļu PII, pedagoģe- Inna Taranda) 

Sandis Juhnevičs 

( Dagdas pilsētas PII „Saulīte”, pedagoģe -Andželika Pokule) 

Sintija Mihailovska 

( Dagdas pilsētas PII „Saulīte”, pedagoģe -Andželika Pokule) 

 



  

6.-7.g. audzēkņu rezultāti: 

1. pak. diploms Aivaram Eisakam  

(Dagdas pilsētas PII „Saulīte” pedagoģes- Iveta Plakoša, Ilona Beitāne) 

2. pak. diploms Anželai Kovaļevskai 

( Kostantinovas sākumskolas PII grupa, pedagoģe -Valentīna Stepiņa) 

2. pak. diploms Danielai Kornejevai 

( Dagdas pilsētas PII „Saulīte”, pegagoģes -Jeļena Slapiņa, Irēna Stalidzāne) 

3. pak. diploms Katrīnai Kuzņecovai 

( Dagdas pilsētas PII „Saulīte”, pedagoģe -Ludmila Lukaševiča) 

3. pak. diploms Undīnei Kromānei 

( Dagdas pilsētas PII „Saulīte”, pedagoģe- Ludmila Lukaševiča) 

 



Atzinības ieguva: 

Kristaps Utkins  

(Dagdas pilsētas PII „Saulīte”, pedagoģes -Jeļena Slapiņa, Irēna Stalidzāne) 

Kaspars Andžāns  

(Dagdas pilsētas PII „Saulīte”, pedagoģes -Jeļena Slapiņa, Irēna Stalidzāne) 

Sindija Guntra Škurova  

(Šķaunes pamatskolas PII grupa, pedagoģe -Ināra Andžāne) 

Kirils Kosarevskis  

(Andzeļu PII, pedagoģe -Inna Taranda) 

Karīna Šalajeva  

(Andrupenes PII „Avotiņš”, pedagoģe - Beneventa Račinska) 

Sabīne Svirkovska  

(Andrupenes PII „Avotiņš, pedagoģes -Anna Antoņeviča, Irina Vasiļevska) 

 



Sporta svētki visjaunākajiem novada 
sportistiem 



Sporta svētkos piedalījās  

 

Zilo rudzupuķu, Zilo zvaniņu, Zilo vizbulīšu komandas no Dagdas pilsētas PII «Saulīte» 

Oranžo puķu komanda no Andrupenes PII «Avotiņš» 

Zaļo puķu komanda no Ezernieku PII 

Sarkano puķu komanda no Asūnes  

Gaiši zilo puķu komanda no Andzeļiem 

Dzelteno puķu komanda no Konstantinovas  

Violeto  puķu  komanda no Šķaunes 

Paldies PII skolotājām par atsaucību un līdzdarbošanos! 

Paldies Dagdas pilsētas PII «Saulīte» radošajai komandai  

par izcili noorganizētajiem svētkiem! 



PII skolotāju dalība Dagdas novada metodisko izstrādņu 
skatē 

1. 

  

Attīstoša rotaļa  ”BRĪNUMKLUCĪTIS” Ērika Pavloviča 

Nataļja Saveļjeva 

PII”Saulīte” 

2. 

  

Attīstošā spēle ”JAUTRĀ  

MATEMĀTIKA” 

Ludmila Lukaševiča  

  

PII”Saulīte” 

3. 

  

PIRKSTIŅLELLES Ilona Beitāne PII”Saulīte” 

4. 

  

Attīstošā galda spēle „JAUTRAIS 

TĀRPIŅŠ” 

Alla Jasjukeviča PII”Saulīte” 

5. 

  

Attīstošā spēle „KALKULATORS” Iveta Plakoša PII”Saulīte” 

6. 

  

Attīstošā galda spēle „KAM TAS 

LĪDZĪGS” 

Andželika Pokule PII”Saulīte” 

7. 

  

Attīstošā spēle „MANA PILSĒTA” Jeļena Slapiņa 

Irēna Stalīdzāne  

Sk. pal. Aina Viļuma 

PII”Saulīte” 

8. Attīstošā spēle „CIPARU MĀJIŅA” Signe Prikņa PII”Saulīte” 

9. Attīstošā galda spēle „NOSLĒPUMS” Aija Pabina PII”Saulīte” 



Paldies, cienījamie pirmsskolas skolotāji, par Jūsu 
nesavtīgo darbu! 

Lai arī turpmāk netrūkst radošuma, enerģijas un 
dzīvesprieka! 

Sirds var vienmēr gaismu izstarot,  

Spīdēt, sildīt, satraukt, aplaimot  

Un ikvienam savā tuvumā  

Likt no jauna atplaukt sirsnībā. 
/Antons Bārda/ 

 

Dagdas novada PII skolotāju MA vadītāja Irēna Maļkeviča 


