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MA MĒRĶIS UN UZDEVUMI:
• MA darbības mērķis:

• Radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, 
nepārtrauktai izglītības turpināšanai, ievirzei profesiju izvēlē un patstāvīgai 
orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

• 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;



Pirmskolas izglītības iestādes un grupas

• Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde «SAULĪTE»

• Andrupenes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde «AVOTIŅŠ»

• Ezernieku pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

• Konstantinovas sākumskolas pirmsskolas izglītības grupa

• Andzeļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa

• Asūnes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa

• Šķaunes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa



Lielākie atbalsta pasākumi

• Pieredzes apmaiņas semināri, tikšanās, starpnovadu 
konference, starptautiskais festivāls

• Novada pasākumi: Skatuves runas konkurss, Sporta 
spēles,projekts-apsveikums Latvijai - 95, izzinošs  
projekts»Ziepes», bērnu radošo darbu izstādes, koncerti

• Metodiskās izstrādnes



PII skolotāju metodiskās izstrādnes
N.p.
k.

Metodiskās izstrādnes 
nosaukums

Autori Izglītības
iestāde

1. Attīstošā spēle ”Veiklie 
pirkstiņi”

Aija Pabina PII”Saulīte”

2. Attīstošā spēle ”Neparastais 
paklājs”

Nataļja Saveļjeva
Ērika Pavloviča

PII”Saulīte”

3. Attīstošā spēle 
”Gudrie gredzeni”

Andželika Pokule
Maija Kirilova

PII”Saulīte”

4. Attīstošā spēle “Pirkstiņu 
soļi”

Ilona Beitāne
Iveta Plakoše

PII”Saulīte”

5. Attīstošā spēle “Augļu un 
dārzeņu ritmi”

Tatjana 
Jefromova

PII”Saulīte”

6. Attīstošā spēle “Kas mājiņā 
dzīvo”

Alla Jasjukeviča PII”Saulīte”



Dagdas novada 
pirmskolas skolotāju 

pieredzes 
apmaiņas seminārs 

Rēzeknē



Ciemos  Rēzeknes pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādē «VINNIJS PŪKS»

Koriģējošā nodarbība Rēzeknes pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādē 

«ZVANIŅŠ»



Starpnovadu konference

Viesos novada PII grupās 
Asūnē, Konstantinovā, 

Šķaunē Starptautiskais festivāls 



Skatuves runas 
konkurss Ezernieku 

PII



Novada PII bērnu 
Sporta spēles 

«ANDRUPENES 
OLIMPIĀDE 2014»



Konkursa 

«Latvijai 95, man 
tikai …» 

kopīgais noslēguma 
pasākums



Projekts «Ziepes»



Bērnu radošo darbu 
izstādes, iestāžu 

sarīkojumi, koncerti



PALDIES PIRMSSKOLAS IESTĀŽU 
VADĪTĀJĀM UN SKOLOTĀJĀM 

PAR ATSAUCĪBU,IEINTERESĒTĪBU, 
RADOŠUMU UN  NESAVTĪGU 
DARBU 2013./2014.M.G.!


