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1.Pamatinformācija par Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādi 
“Zvaniņš”  

 
1.1. Iestādes juridiskais statuss  
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš“ ir  Ilūkstes novada pašvaldības 
dibināta un pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde.  
Iestāde īsteno licencētas pirmsskolas izglītības  programmas bērniem pirmsskolas 
vecumā.  
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš“ darbības tiesiskais pamats ir 
Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ar iestādes darbību saistītie likumi 
un normatīvie akti, kā arī Iestādes nolikums.  
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” ir izstrādāts attīstības plāns 2017.-
2019.gadam, kas ir apstiprināts ar Ilūkstes novada pašvaldības  domes priekšsēdētāju, 
saskaņā ar kuru arī tika plānots iestādes darbs 2017./18. mācību gadā.  
Pārraudzību par iestādi īsteno Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektors:  
• Funkcionālo pārraudzību – ar Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un 
sporta nodaļas starpniecību.  

Pašlaik pirmsskola īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu – kods 
01011111, kas lincencēta 2015. gada 1. oktobrī un Speciālās pirmsskolas izglītības 
programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem – kods 01015611, kas 
licencēta 2015. gada 1. oktobrī.  
      Papildus mācību programmai bērni apmeklē Ilūkstes BJC, Ilūkstes mūzikas 
un mākslas skolas, Ilūkstes novada sporta kolas pulciņus un nodarbības, kā arī sporta 
deju klubu “Vivat” 
     Izglītojamo nokļūšanu uz pirmsskolu no pagastiem nodrošina pašvaldības 
apmaksāts transports. 
 
 
1.2.Iestādes izveidošana, struktūra  
 
Bērni sāka apmeklēt Ilūkstes bērnudārzu – silīti 1951. gada aprīlī. Pašreizējā ēkā pēc 
adreses: Ilūkste, Jēkabpils iela 10 a, iestāde sāka darboties  no 1988.gada 
26.novembra Strādājot zem nosaukuma Ilūkstes bērnudārzs.              .  
Turpmākajā laikā periodā nosaukumi mainījās šādi:  
• Ar 1961.gada 20.novembri  Ilūkstes bērnudārzs –mazbērnu novietne;  
• Ar 2000.gada 26.janvāri Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādei tika piešķirts 
nosaukums: Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”.  
 
2009.gada 27.augustā izdots Ilūkstes novada Domes protokols Nr. 15(19.&) “Par 
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” , Subates pirmsskolas izglītības  
iestādes “Rūķis” reorganizāciju un Dvietes pirmsskolas grupas izveidošanu”. Bet 
2009.gada 30.septembrī izdots Ilūkstes novada Domes protokols Nr. 16(32.&) “Par 
Bebrenes pirmsskolas izglītības  iestādes “Mazputniņš” reorganizāciju. Pašvaldības 
lēmuma rezultātā Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” pievieno šīs 
struktūrvienības bez juridiskas personas tiesībām. 
2010.gadā pabeigts “Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas “Energoefktivitātes 
paaugstināšanas” projekts, tā ietvaros  tiek nosiltināts plakanais jumts nomainīts, 
ārsienas un  ārdurvis.  



2011.gada 1. Septembrī   2 Subates pirmsskolas grupas tiek pārceltas uz Subates 
pamatskolas telpām. 
2014.gadā pabeigta “Subates pamatskolas iestādes ēkas “energoefktivitātes 
paaugstināšanas” projekts. 
2015.gada 1.septembrī tiek aizvērta Dvietes pirmsskolas grupa. 
Iestāde turpina darboties kā 3 filiāles ar kopējo grupu skaitu 12. 
 

2017.gada 1.septembrī bija nokomplektētas 12 grupas no tām 8 Ilūkstē, 2 
Subatē un 2 Bebrenē. No tām visas grupas  īstenoja pirmsskolas izglītības programmu  
latviešu mācību valodā. Kopējais bērnu skaits grupās uz 1.septembri 2017.gadā 
sastādīja 198 , taču mācību gada laikā tas jūtami izmainījās, jo vairāki audzēkņi 
pameta iestādi, visbiežāk sakarā ar vecāku dzīves vietas maiņu, un daudzi audzēkņi 
uzsāka apmeklēt iestādi mācību gada laikā un uz 31.05.2018. iestādi apmeklēja 205 
audzēkņi (skat. Pielikumu 1). 
 
Pirmsskolas grupas: 
1. I.jaunākā grupa Ilūkstē „Skudriņas” ( audzēkņi vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem) 
 
2. I.jaunākā grupa Ilūkstē „Zīļuki” ( audzēkņi vecumā no 2 līdz 3 gadiem)  
 
3. . II.jaunākā grupa Ilūkstē „Saulīte” ( audzēkņi vecumā no 3 līdz 4 gadiem)  
 
4. Vidējā grupa Ilūkstē „Ežuki”  ( audzēkņi vecumā no 4 līdz 5 gadiem)  
 
5. Vidējā grupa Ilūkstē „ Ābolītis”  ( audzēkņi vecumā no 4 līdz 6 gadiem)  
 
6. Vecākā grupa Ilūkstē „ Lācēni”   ( audzēkņi vecumā no 5 līdz 6 gadiem)  
 
7. Vecākā-sagatavošanas grupa Ilūkstē „Rūķīši”  piecgadīgi un  sešgadīgi audzēkņi)  
 
8. Sagatavošanas grupa Ilūkstē „Zaķēni” ( sešgadīgi audzēkņi)  
 
9. Jaukta vecuma jaunākā grupa Subatē  „Ķipari” ( audzēkņi vecumā  
no 1,5 līdz 4 gadiem)  
 
10. Jaukta vecuma vecākā grupa Subatē  „Rūķīši” ( audzēkņi vecumā no 4 līdz 6 
gadiem)  
 
11. Jaukta vecuma jaunākā grupa Bebrenē  „Mārītes” ( audzēkņi vecumā no 1,5 līdz 4 
gadiem)  
 
12. Jaukta vecuma vecākā grupa Bebrenē  „ Sprīdīši” ( audzēkņi vecumā no 4 līdz 6 
gadiem)  
 
1.3.Iestādes personāls 

 
Pirmsskolā strādā dažādu profesiju darbinieki, pavisam kopā 51 personas. 
Divdesmit četri darbinieki ir pedagogi. Visiem pedagogiem ir augstākā 
pedagoģiskā izglītība specialitātē. Izglītojamo grupās strādā 2 pedagogi un 



viens skolotāja palīgs Ilūkstes filiālē, Subates un Bebrenes filiālēs pa vienam 
pedegogam un vienas skolotāja palīgam uz pirmsskolas grupu. Eiropas Sociālā 
fonda projekta “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. 
apakšaktivitāte “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos”, (projekta identifikācijas Nr. 1 
ID/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) ietvaros 13 pedagogi ieguvuši profesionālās 
darbības kvalitātes 3. pakāpi, 1 pedagogs – 4. pakāpi. Maģistra grāds pedagoģijā- 2 
pedagogi. 

 
 Iestādes darbu organizēja iestādes vadītāja  (augstākā pedagoģiskā izglītība, 

pirmsskolas specialitātē,  kopējais darba stāžs 35 gadi,  . Metodisko darbu 
vadīja vadītājas vietniece metodiskajā darbā un 3 metodiķes uz nepilnu darba 
slodzi ,visām augstākā pedagoģiskā izglītība pirmsskolas specialitātē. 

 Atbalsta personāls:pirmsskolas sporta skolotāja, augstākā pedagoģiskā 
izglītība pirmsskolas specialitātē, pirmsskolas mūzikas skolotājas katrā no 
iestādes filiālēm ar augstāko pedagoģisko izglītību mūzikas specialitātē, 
pedagoģijas maģistri, angļu valodas skolotājas, augstākā pedagoģiskā izglītība 
specialitātē, logopēds, augstākā pedagoģiskā izglītība  specialitātē, 
pedagoģijas maģistrs. 

 Par saimniecisko darbu iestādē, ugunsdrošību un darba drošību atbildēja 
vadītājas vietniece saimniecības jautājumos  un saimniecības vadītājas 
Bebrenē un  Subatē  

 Par bērnu veselību, sadarbību ar ģimenes ārstu privātpraksēm, pareizu uzturu, 
sanitāro normu ievērošanu iestādē, rūpējās iestādes medmāsas Ilūkstes un 
Subates filiālē.  

 
1.4. Iestādes darbības mērķis un vīzija 
 

 Mērķis; Īstenojot vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, nodrošināt 
daudzpusīgu izglītojamā personības veidošanos, veselības stiprināšanu un 
sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguvei. 

 Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vīzija ir: 

Il ūkstes pirmsskolas iestāde “Zvaniņš” – sabiedrībai atvērta, konkurētspējīga 
pirmsskola, kurā ar pieejamiem resursiem tiek nodrošinātas maksimālas iespējas 
sabiedrībai nozīmīgas pirmsskolas izglītības un speciālas izglītības bērniem ar 
jauktiem attīstības traucējumiem kvalitatīva ieguve. 
     Pirmsskolas izglītības iestādes vīzija iekļauj: pirmsskolas, vides un vecāku 
pieprasījuma mērķus.  
 
1.5.Iestādes vide 

Pateicoties renovācijas projektu īstenošanai 2010.gadā Ilūkstē un 2014.gadā 
Subatē saudzīgai darbinieku attieksmei pret vidi , iestādei ir:  

 sakoptas, gaumīgas, mūsdienīgi un estētiski pievilcīgas izglītības iestādes 
ēkas, ar bruģakmeņiem noklāti pastaigu celiņi, 8 koka pastaigu nojumes 
Ilūkstē un pastaigu nojumīte Subatē, un divas verandas Bebrenē, drošas spēļu 
konstrukcijas. Un ar apmali norobežots futbola laukums ar mākslīgo segumu 
Ilūkstē;  



 ēkās veikti lokāli kosmētiskie remonti, tai skaitā šogad pašu spēkiem 
izremontētas 3 kāpņu telpas, 2. stāva gaitenis un ēdamtelpa;  

 visi iestādes  grupiņu logi aprīkoti ar žalūzijām, lai pasargātu bērnus no 
tiešiem saules stariem telpās; 

 pakāpeniski tiek remontētas un labiekārtotas higiēnas telpas, mūsdienu 
vajadzībām atbilstošas ir 6 vannas istabas Ilūkstē, arī Subatē un 1 telpa 
Bebrenē. 

 pakāpeniski tiek nomainītas virtuves mēbeles grupu virtuvītēs, ar jaunām 
mēbelēm ir aprīkotas “Zaķēnu”, “Skudriņu”, “Ābolīšu” un “Mārīšu” grupu 
virtuvītes. 

 pakāpeniski tiek nomainīts linoleja grīdas segums pirmsskolas grupu telpās, 
šogad tas nomainīts “Ežuku” un “Ābolīšu” grupām. 

 ēdnīcas bloki nodrošināti ar darbībai nepieciešamajām iekārtām; 

 izglītojamo drošības nodrošināšanai ir uzstādīta ugunsdrošības signalizācija 
Ilūkstes filiāles 1.stāvā, nomainīti un iegādāti jauni ugunsdzēšamie aparāti;  

 individuālajam darbam un darbam apakšgrupās logopēdam un angļu valodas 
skolotājai ir estētiski labiekārtoti kabineti; mūzikas skolotājas rīcībā ir 
izremontēts savs kabinets un mūzikas nodarbībām gaumīgi izremontētas 
mūzikas zāles - grupu un individuālajam darbam. Sporta skolotājas rīcībā ir 
spilgtos toņos krāsota sporta zāle ar visu nepieciešamo inventāru sporta 
nodarbībām, šajā gadā tika uzstādīts jauns  pārvietojams basketbola grozs;  

 pirmsskolas iestādei ir nepieciešamā prezentāciju aparatūra; projektors, dators 
un ekrāns; 

 mūzikas nodarbību norisei ir mūzikas centri, sintezators un klavieres, kas tiek 
remontētas un skaņotas katru gadu; 

 administrācijas un lietvedes rīcībā ir portatīvie datori, skeneris un kopētāji; 

 teritorijas sakopšanai ir iegādāts jauns zāles pļāvējs;  

 pirmsskolas grupu telpās katru gadu tiek estētiski atjaunotas  grupu mēbeles 
tās nokrāsojot košos toņos; 
 

1.6.Resursi 
 izglītības programmu īstenošanai ir nepieciešamie materiāltehniskie resursi un 

visas pirmsskolas grupiņas iekārtotas pa aktivitāšu centriem; 

 ir pedagogu profesionālās pilnveides plāns, ir sistematizēta, apkopota un 
uzkrāta datu bāze par katra pedagoga tālākizglītību;  

  izglītības iestādes vadība un dibinātājs atbalsta pedagogu tālākizglītību;  

 sporta zāle nokomplektēta ar sporta inventāru (bumbas, vingrošanas paklājiņi, 
stafešu elementi, vingrošanas nūjas, masāžas bumbiņas un c.) 

  iestādē ir atsevišķas telpas medmāsām, saimniecības vadītājām, 
pedagoģiskajam atbalsta personālam;  

 pirmsskolas grupu rotaļu vide katru gadu tiek papildināta ar pirmsskolas 
skolotāju pašdarinātiem metodiskajiem materiāliem, didaktiskajām rotaļām , 
spēlēm un ir uzkrāta iespaidīga metodiskā bāze; 

 izglītības iestādei ir funkcionāli iekārtota virtuve, kas ir papildināta ar jaunu 
aprīkojumu: ledusskapi piena produktu glabāšanai, ir nepieciešamās 



elektroiekārtas: zupas katls, elektriskā panna, plīts ar cepeškrāsni, mikseris, 
kartupeļu mizojamā mašīna, dārzeņu smalcinātājs, gaļas maļamā mašīna. 
 

1.7.Finansiālais nodrošinājums 
 
Kopējā 2017.gada pamatbudžeta summa sastādīja – EUR 432663 (skat. 
Pielikumu Nr.2). 

 
 
Finansējuma veidi 

2017. 
Eur 

2018. 
Eur 

Valsts budžeta mērķdotācija pedagogiem , VSA OI 75041 53874 
Valsts budžeta mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei 1532 1549 
Vecāku maksa par ēdināšanu 34883 30000 
Pašvaldības finansējums pārējo darbinieku atlīdzībai 134356 136639 
Pašvaldības finansējums 185983 212853 
Kopējais finansējums budžeta gadā 432663 439428 

 
Darba samaksa. Mūsu iestādē bija nodarbināti 51 darbinieki, 24 no tiem 

pedagoģiskajā darbā un 27 tehniskais personāls. 9 pedagogi saņēma atalgojumu no 
valsts mērķdotācijas līdzekļiem.  Darba algām bija nepieciešami EUR 134356 , jeb 
31,05% no kopējā budžeta. 

Pakalpojumi. Iestādes uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu izmaksas 
sastādīja EUR 51627, jeb 11,93 % no kopējā iestādes finansējuma. Šajā sadaļā 
iekļauti izdevumi, kuri saistīti ar iestādes funkciju nodrošināšanu. 
 

Mācību līdzekļi. 2017. gadā mācību līdzekļu un literatūras iegādei no 
pašvaldības līdzekļiem ir izlietoti EUR 400 jeb 0,09% no kopējā budžeta. Šie līdzekļi 
tika novirzīti  grāmatām lasīšanai, elektroniskā žurnāla “Pirmsskolā” abonēšanai, 
mūzikas skolotājas metodiskā materiāla iegādei , rotaļlietām jaunāko grupu bērniem. 

Valsts mērķdotācija mācību līdzekļiem. 2017.sastādīja EUR 1532, jeb 0,35% 
no kopējā iestādes finansējuma un šie līdzekļi tika izlietoti darba burtnīcu un 
metodisko materiālu iegādei 5-6gadīgajiem bērniem, rotaļspēļu atribūtiem un citiem 
šo grupu vides labiekārtošanas elementiem. 
 
Finansējums uz vienu izglītojamo mēnesī: 
 

2016.g. 
EUR 

2017.g. 
EUR 

116,47 126,14 
 

Mūsu iestādi apmeklē 6 citās pašvaldībās deklarēti bērni un šis normatīvs tiek ņemts 
vērā apmaksājot savstarpējos norēķinus (skat. Pielikums Nr.3) 
 
 

 
 
 
 
 



2. Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” darbības 
rezultāti par paveikto 2017./18. mācību gadā 

 
2.1.Mācību saturs: 
 

Pārskata gadā Iestāde īstenoja 2 IKVD licencētas pirmsskolas izglītības 
programmas, tās apguva  198 audzēkņi:  
 Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu – kods 01011111apguva 135 
izglītojamie, tai skaitā 63 – 5,6 gadīgie audzēkņi; 
 Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem 
attīstības traucējumiem – kods 01015611 apguva 5 izglītojamie, tai skaitā  2  - 5,6 
gadīgie audzēkņi;  
 
Plānveidīga mācību procesa nodrošināšanai katru gadu uzsākot jaunu mācību gadu 
tiek izvirzīti un pedagoģiskās padomes sēdē apstiprināti iestādes darbības galvenie 
uzdevumi pedagoģiskajā un saimnieciskajā darbā, kā arī balstoties uz tiem sastādīti 
katra mēneša plāni pedagoģiskajā darbā, ko apstiprina iestādes vadītāja, kā arī 
metodisko pasākumu un pasākumu darba plāns  (skatīt Pielikumu Nr.5); 
Plānojot mācību un audzināšanas darbu iestādē pagājušajā mācību gadā tika izvirzīti 
galvenie darbības virzieni: 

1. Organizēt audzēkņu pieredzē balstītu, jēgpilnu mācību procesu, veicinot 
mācību satura integrāciju. 

• turpinot pilnveidot integrēto rotaļnodarbību plānošanu un ierakstus skolotāja 

nedēļas plānu lapā 

• tematisko pārbaužu laikā vērojot dažādu metodisko paņēmienu izmantošanu bērnu 

domāšanas prasmju attīstīšanā (caurviju prasmes) 

• pilnveidot grupu materiālo bāzi ar pašdarinātiem, bērnu interesēm atbilstošiem 

metodiskiem līdzekļiem, rotaļām un spēlēm, prezentēt tās seminārā praktikumā 

2. Aktualizēt latvisko dzīvesziņu saistībā ar gada ritumu. 
• izmantojot dažādas metodes un metodiskos paņēmienus, kā arī darba organizācijas 

formas, integrējot mācību saturu rotaļnodarbībās 

• organizēt integrēto rotaļnodarbību atklātos vērojumus katrā iestādes grupā, 

iekļaujot tēmas par latviešu svinamajām dienām un tradīcijām, izmantojot par 

mācību vidi tuvāko apkārtni un dabu. 

• apkopot elektroniski prezentācijas veidā, sagatavošanās darbu atklātajai nodarbībai 

un organizējot ekskursijas. 

3. Veicināt izglītojamo audzināšanas procesā būtiskāko tikumu, drošības un 
veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā. 

• dažādos dienas režīma momentos plānojot uzdevumu tā, lai rosinātu izpratnes 

veidošanos par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, savstarpējo attiecību 

kultūru, cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas 

situācijā 

• integrētajās rotaļnodarbībās izmantot dažādus metodiskos paņēmienus, lai realizētu 

šos uzdevumus 

4.  Stiprināt audzēkņu un kolektīva patriotismu, kultūridentit āti un valstisko 
apziņu, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei. 



• integrējot mazākumtautību bērnus latviskā vidē, veidojot izpratni par latvisko 

identitāti 

• organizēt izteiksmīgas runas konkursu, atzīmējot Dzimtās valodas dienu 

• plānojot iestādē Darba svētku nedēļu 

• Latvijas Republikas neatkarības  atjaunošanas dienai 4. maijam par godu organizēt 

koncertu bērniem ar Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu piedalīšanos 

5. Audzināšanas procesā īpašu vēr ību akcentēt uz tādu tikumisko īpašību 
izkopšanu 

• līdzcietību - organizējot labestības dienas aktivitātes, ziemassvētku labdarību, 

konfliktus novēršot 

• gudrību – vērojot integrētās rotaļnodarbības domāšanas prasmju attīstīšanai  

• atbildību – visos režīma momentos, uzticēto pienākumu veikšanu, attieksmē pret 

drošības ievērošanu 

6. Turpināt veicināt pozitīvu sadarbību ar iestādes izglītojamo ģimenēm, 
akcentējot tās nozīmi bērna harmoniskā attīstībā, iesaistīt grupu un iestādes 
dzīvē kopējo mērķu realizēšanā. 

• mācību procesā, vecāku sapulcēs, kopīgos pasākumos, iestādes padomē 

• kopīgu radošo darbu veidošanā 

• ieplānot “Tēvu labo darbu nedēļu” katrā grupā 

• novadīt aktuālu informāciju ar e-saziņas līdzekļiem 

 

7. Iestādes popularizēšanas, sadarbības un sava novada patriotisma veicināšanas 
nolūkos: 

• piedalīties jauno izpildītāju konkursos, citos konkursos un pasākumos 
pirmsskolas vecuma bērniem 

• organizēt pieredzes apmaiņu iestādes personālam apmeklējot citas pirmsskolas 
izglītības iestādes 

• piedalīties novada pasākumos ar bērnu un darbinieku apsveikumu 
programmām, atspoguļot šo pieredzi novada saziņas līdzekļos  
 

 

 Iestādes darba stiprās puses:  
Iestādes darba plānā iekļauti pasākumi, kas nodrošina audzēkņu sagatavošanu 
pamatizglītības apguvei, viņu psihisko procesu attīstības stimulēšanu, bērncentrētu 
pedagoģisko procesu, kurā pateicoties integrēto rotaļnodarbību organizēšanai, 
veidojas viņu priekšstati par pasauli kopveselumā, veido izglītojamā attieksmi pret 
sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām kultūrām un veicina 
izpratni par sabiedrības kopējām vajadzībām, audzinot Latvijas patriotus.  
 
Nepieciešams pilnveidot:  
Pakāpeniski ieviest kompetenču pedagoģijas idejas un elementus pedagoģiskajā darbā 
un plānošanas procesā. 
 

2.2.Mācīšana un mācīšanās 
  

Analizējot iestādes pedagogu darbu, administrācija konstatēja sekojošus 
pozitīvus aspektus: 

 pedagogu un izglītojamo ieinteresētība mācību rezultātu sasniegšanā;  



 pedagogu daudzveidīgu mācību metožu, darba materiālu un līdzekļu 
izmantošana mācību procesā atbilstoši izglītojamo spējām, vecumam, mācību 
priekšmeta specifikai;  

  mērķtiecīgu, dziļu un sistemātisku atklāto vērojumu veidošanu tematisko 
pārbaužu rezultātā, atbilstoši plānošanā paredzētajiem uzdevumiem ( vērotas 
12 nodarbības);  

 Katras pirmsskolas grupas un atbalsta personāla integrētās plānošanas 
pārbaudes tiek veiktas sistemātiski, tās iekļaujot mēneša plānā, 

  mūsdienīgu moderno informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā, 
t.sk. interneta resursu izmantošana;  

 pedagogu mērķtiecīga darbība izglītojamo sagatavošanai gadskārtu ierašu, 
valstī svinamo svētku un citiem ar mācību un audzināšanas procesu saistītiem 
pasākumiem, par ko liecina bērnu rezultāti; Šajā mācību gadā audzēkņi 
pamatojoties uz gada uzdevumos nospraustajiem uzstādījumiem apguva ne 
vien tradicionālās un sabiedrībā izplatītās gadskārtu ierašu un svinamo dienu 
tradīcijas, bet arī vairākas mazāk izplatītas latviešu gadskārtu ierašas, un šo 
zināšanu apguve tika atspoguļota atklāto nodarbību vērojumos; 

 Pirmsskolas grupā “Saulīte” rādot rotaļnodarbību  par tēmu “Bērtuļa 
diena”, 

  rādot rotaļnodarbību “Rudens. Jumis” sagatavošanas grupā “Zaķēns”,  
 organizējot  rotaļnodarbību "Vakarēšana" vidējā grupā "Ābolītis". 
 rādot rotaļnodarbību jaunākā grupā “Kipari”par tēmu “Mārtiņi” 
 vecākā grupā “Rūķītis” Subatē rādot rotaļnodarbību “Katrīnas diena” 
 Ar pašiem jaunākajiem bērniem rādot rotaļnodarbību grupā “Zīļuks” 

par tēmu “Teņa diena” 
 sagatavošanas grupā “Rūķīši” rādot rotaļnodarbību “Zvaigznes diena” 
 rotaļnodarbību jaunākā vecuma grupā “M ārītes” par tēmu “Sveču 

diena” 
 vecākā vecuma grupā “Sprīdītis”rādot rotaļnodarbību “Meteņi”. 
 Bebrenieši Pelnu dienā šuva maisiņus, piepildīja ar pelniem,piekarināja 

mazās grupiņas skolotājai, auklītei,bērniem. 
 rādot rotaļnodarbību I.jaunākā vecuma grupā “Skudriņas” par tēmu 

“Lieldienu tradīcijas” 
 vecākā vecuma grupā “L ācēns” rādot rotaļnodarbību “Māras diena”. 

(Pavasara Māra) 
 svinēja Ūsiņa dienu kopā ar grupu “Ežuki”. 

 

 integrēto rotaļnodarbību organizēšanas rezultātā audzēkņi izvirzītās tēmas 
apgūst dziļāk un kopsakarībās, kas sekmē labvēlīgu vidi kompetenču izglītības 
pakāpeniskai uzsākšanai; 

 audzēkņu pašapkalpošanās prasmes dažādos režīma momentos attīstās 
straujāk, jo tiek pievērsta pastiprināta uzmanība bērnu patstāvības 
sekmēšanai’; 

 audzēkņu vizuālie darbi un rokdarbi kļūst radošāki, jo pedagoģiskajā procesā 
tiek noņemtas klišejas; 



 audzēkņu patriotiskā audzināšana tiek sekmēta veidojot grupiņas telpā 
patriotiskos stūrīšus, svinot Valsts svētkus, un tā izpaužas kā labas zināšanas 
par valsts simboliku, prot dziedāt valsts himnu, pazīst un nosauc valsts 
prezidentu, jaunākie bērni nosauc pilsētu kurā dzīvo; 

 audzēkņi sekmīgi apgūst Valsts audzināšanas vadlīnijās noteiktās tikumiskās 
normas un kvalitātes 

 audzēkņiem ir izpratne par veselīga dzīvesveida nostādnēm, zina kas ir 
veselīgs uzturs un faktori, kas veicina labu veselību, viņi arī izprot atkritumu 
šķirošanas nepieciešamību un saudzīgu attieksmi pret dabu (šogad savākti 
3246 kg makulatūras.); 

 mācīšanas procesā sekmīgi tiek iesaistīti visi izglītojamie; 

 logopēda sistemātiska darba rezultātā – ar katru gadu lielāks bērnu skaits aiziet 
uz skolu ar atbilstošu  skaņu izrunu.  

 Atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīniju prasībām un saistītām ar to 
izmaiņām mācību saturā, metodiskā darba ietvaros: 

 izvērtēta audzēkņu izaugsmes dinamika, kopumā tā novērtēta  kā pozitīva;  
 visu grupu vecāki iepazīstināti ar sava bērna pirmsskolas programmas saturu 

un bērnu sasniegumiem. 
Iestādes darba stiprās puses:  
Iestādē ir nodrošināts kvalitatīvs metodiskais darbs efektīvai un kvalitatīvai mācību 
procesa organizēšanai un nodrošināšanai. .2018. gadā veiksmīgi skolai tika sagatavoti 
35 iestādes absolventi.;  
Nepieciešams pilnveidot:  
Izglītojamo pašvērtējuma prasmju attīstība. 
 
2.3. Izglītojamo sasniegumi 
 
Vērtējot izglītojamo sasniegumus aizvadītajā gadā, var atzīmēt:  

 izglītojamo aktīvu līdzdalību mācību un audzināšanas procesa norisē;   
 izglītojamo pozitīvo motivēšanu sistemātiskam un atbildīgam mācību darbam; 
 izglītojamo iespēju iesaistīties konkursos, projektos, sacensībās;  
 izglītojamo vēlmi iesaistīties koncertprogrammās un uzstāties iestādē un ārpus 

tās; 
 iespēju izglītojamajiem izmantot mūzikas un sporta zāli, apmeklēt bērnu 

bibliotēku, blakus ēkā darbojošos daudzveidīgos interešu izglītības pulciņus, 
mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas klasi, sporta skolas futbola pulciņu, 
sporta deju kluba VIVAT pulciņu. 

 audzēkņi ir motivēti apgūt angļu valodu un uzstāties angliski iestādes 
pasākumos; 

 izglītojamajiem ir iespēja strādāt ar logopēdu; 
 iestādē rīkotajā runas konkursā “Skani mana valodiņa” ar labiem panākumiem 

dzejoļus deklamēja 17 iestādes audzēkņi. 
 liels skaits audzēkņu piedalās “Bērnu žūrijā” sadarbībā ar bērnu bibliotēku. 
 Grupas “Rūķīši” audzēkņi šajā gadā ar savām koncertprogrammām uzstājās 

Ilūkstes pilsētas bibliotēkā, lai sveiktu bijušos Ilūkstes aptieku darbiniekus, 
 sagatavošanas grupa “Zaķēns” vidējā grupa “Ābolītis”,vecakā-sagatavošanas 

grupa “Rūķītis” un vecākā grupa”Lācēns”, J.Raiņa pieminekļa deklamēja 
dzejoļus Ilūkstes bērnu bibliotēkas rīkotajā dzejas dienu pasākumi 



 “Rūķītis” bērni kopā ar mūzikas skolotāju , skolotājām un skolotājas palīgu, 
devās uz Ilūkstes KC, lai ar saviem priekšnesumiem iepriecinātu Ilūkstes 
pilsētas un Pilskalnes pagasta pensionārus. 

 sagatavošanas grupas “Rūķīši” bērni kopā ar skolotāju , skolotāja palīgu un 
mūzikas skolotāju  devās uz Bērnu jauniešu centru, lai ar savu priekšnesumu 
sveiktu Ilūkstes novada politiski represētos. 

 Grupas “Sprīdīši” audzēkņi labprāt piedalījās apkārtnes sakopšanas talkā 
sapošot sava pagasta teritoriju 

 “Rūķīšu” grupas bērni kopā ar skolotājām un mūzikas skolotāju iepriecināja 
Dvietes pagastā pansijas “Mūsmājas Dižkoks” iedzīvotājus ar labdarības 
koncertu un pašgatavotām dāvanām. 

 devīto gadu pēc kārtas, Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā notika lasīšanas 
veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” noslēguma 
pasākums pirmsskolas vecuma bērniem, 5+ ekspertiem. Šogad grāmatu 
vērtēšanā iesaistījās 55  mūsu iestādes mazie eksperti: vecākā grupa „Lācēns” 
sag. grupa „Zaķēni” un vecākā sag. grupa „Rūķītis”  

 grupas “Mārītes”bērni audzēja tulpes,kuras dāvināja mammām 8.martā! 
 ,,Sprīdīšu" grupiņas bērni piedalījās Mana aptieka rīkotajā zīmējumu konkursā 

 ,,Apsveikums māmiņai" un 4 bērni saņēma pateicības rakstus un nelielas 
balviņas.bet Adrianam  īpaši vitamīni un pirmā vieta! 

 mācību process un pasākumi tiek kavēti tikai attaisnotu iemeslu dēļ.  
Iestādes darba stiprās puses:  
Iestādē notiek sistemātisks darbs, lai pedagoģiskajā procesā izglītojamie iesaistītos un 
apgūtu daudzveidīgas prasmes un viņiem tiek dota iespēja savus talantus izpaust 
daudzveidīgās iestādes darba formās 
Nepieciešams pilnveidot:  
Uzlabot sadarbības formas ar vietējo sabiedrību, lai veicinātu lielāku iespēju 
daudzveidību izpausties mūsu audzēkņiem. 
 

2.4.Atbalsts izglītojamiem 
 

Runājot par atbalstu izglītojamiem, var atzīmēt, ka 
 ir atbalsta personāla nodrošinājums izglītības iestādē ( logopēds, angļu valodas 

un sporta  skolotājas, medmāsas); 

 izglītības iestādes atbalsta personāls profesionāli sadarbojas ar 
izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem, pašvaldību, sociālo dienestu, 
bāriņtiesu. 

 Iestāde cieši sadarbojas ar Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils un Ilūkstes 
novada komiteju 
iestādē viesojās Dānijas Sarkanā Krusta pārstāvji ar mērķi izzināt, kā tiek 
izmantota humānā palīdzība no ziedotājiem. 

 izglītības iestādes prioritāte – izglītojamo veselības profilakse un  drošības 
nodrošināšana. Pārskata periodā tika ierīkota ugunsdrošības signalizācija 
1.stāvā Ilūkstē un iegādāti jauni ugunsdzēšamie aparāti, kā arī iestādes 
estētiskās vides uzlabošanai veikti kosmētiskie remonti kāpņu telpās,2.stāva 
gaitenī, mūzikas skolotājas kabinetā un ēdamtelpā. 

 nomainīti bērnu gultas veļas komplekti un dvieļi “Zaķēnu”, “Mārīšu” un ,, 
Sprīdīšu” grupām.;  



  nomainīti un papildināti virtuves trauki un iegādāts jauns ledusskapis Ilūkstē. 

 pārmūrēti, savu laiku nokalpojušie un nedrošie, ieejas vārtu stabiņi;   

 atjaunotas āra laukumu konstrukcijas Bebrenē un uzbūvēts jauns rotaļu 
autobuss Ilūkstē. 

 vidēji 20 bērni nāk no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss un 
šie bērni katru mēnesī saņem bezmaksas ēdināšanu, bet 43 daudzbērnu 
ģimenēm par ēdināšanu dome nodrošina 20% atlaidi mēnesī (Pielikums Nr.3);  

 autobusus, audzēkņu nokļūšanai uz iestādi, nodrošina Ilūkstes novada 
pašvaldības dome. To var izmantot vidēji 72 audzēkņi;  

 audzēkņu vispusīgai attīstībai, tiek apmeklēti dažādi kultūras un izglītojošie 
pasākumi kā piemēram, teātra izrādes Ilūkstes KC un iestādes telpās.  

 karjeras izglītības ietvaros iestāde piedalījās “Ēnu dienā”, kad tika ēnota 
skolotāja un skolotāja palīga profesija, kā arī sagatavošanas grupas “Rūķītis”, 
“Zaķēns” un “Lācēns” bērni piedalījās Ilūkstes 1.vidusskolā Daugavpils Zinoo 
centra interaktīvajā nodarbībā “Profesija + Zinātne”.   

 “L ācēnu” grupas bērni apmeklēja INSS Sporta centru, kurā Jēkaba tētis  
iepazīstināja bērnus ar sporta centra telpām un to nozīmi, profesijām- treneris, 
instruktors. 

 Baltā galdauta svētku ietvaros, sadarbojoties ar Ilūkstes novada mūzikas un 
mākslas skolu, audzēkņiem bija iespēja vērot dažādu mūzikas instrumentu 
spēli. 

 atsaucāmies uz Latvijas Olimpiskās komitejas aicinājumam organizējot 
Olimpisko dienu, kuras devīze Latvijā bija „Vingro svaigā gaisā”,lai radinātu 
bērnus vairāk kustēties, vingrot un ievērot veselīgu dzīvesveidu. 

 Atbalstot vecāku pieprasījumu, bērnu radošo spēju attīstībai, iestādes pedagogi 
rūpējas, lai audzēkņi apmeklētu:  

 ritmiku - bērniem vecumā no 5 līdz 6 gadiem,  apmeklēja “Rūķīšu” 
grupas audzēkņi,  

 vokālo ansambli “Varavīksne” –5-7 g. veciem bērniem, apmeklēja Zaķēnu”, 
Lācēnu”,” Ābolīšu”, Rūķīšu” grupas audzēkņi 

 tautas dejas – bērniem vecumā no 6 līdz 7 gadiem, apmeklēja  “Rūķīšu” 
grupas audzēkņi, 

 sporta dejas- 5-7 g. veciem bērniem, apmeklēja Zaķēnu”, Lācēnu”,” Ābolīšu”, 
Rūķīšu” grupas audzēkņi 

 sporta skolas futbola sekcijā  5-7 g. veciem bērniem, apmeklēja Zaķēnu”, 
Lācēnu”,” Ābolīšu”, Rūķīšu” grupas audzēkņi 

 sporta skolas vieglatlētikas sekcijju apmeklēja 1 audzēknis no 
“L ācēnu”grupiņas 

 mūzikas un mākslas skolas zīmēšanas pulciņu apmeklēja”Zaķēnu”,”Rūķīšu” 
grupas audzēkņi ; Apgūto interešu pulciņos audzēkņi parāda arī iestādes rīkotajos 

kopīgajos svētkos. 

 Iestādes medmāsas, nodrošināja profilaktisku darbu ar 198 iestādes 
audzēkņiem, tajā skaitā īpašu uzmanību pievēršot hroniski slimiem 
bērniem, 30 bieži slimojošiem bērniem. Visbiežāk diagnosticētās 



slimības bija ARVI, rinofaringīts, traheīts, pneimonija, herpangīna, 
bronhīts, faringīts, cistīts, akūts strutojošs konjunktivīts, funkcionāli 
KZT darbības traucējumi. Bija 1 infekcijas slimības gadījums un daži 
nelieli traumu gadījumi: sasitumi, ādas skrāpējumi, vienā gadījumā 
dziļāka brūce. 

 Bērniem bija nodrošināta kvalitatīva, veselīga un ļoti garšīga ēdināšana. 
Audzēkņiem tika  piedāvāta četrreizēja ēdināšana: 1.brokastis, 2.brokastis 
(bezmaksas piens vai augļis ), pusdienas, launags – šajā mācību gadā izdevās 
noturēt cenas par ēdināšanu iepriekšējā gada robežās. Audzēkņi no 
06.11.2017.-19.04.2018. patērēja 2100 litrus bezmaksas piena un no 
06.11.2017.-27.03.2018. 1075 kg burkānu, 33,5 kg kāļu, 182,7 kg  kāpostu un 
535,8 kg augļu (ābolu) ES atbalstītās SKOLAS PIENA un SKOLAS AUGĻA 
programmu ietvaros.  

Iestādes darba stiprās puses: Par audzēkņu labsajūtu un vajadzībām rūpējas visi 
iestādē strādājošie katrs sava darba ietvaros, tāpēc atbalsta pasākumi aptver visas 
sfēras. 
Nepieciešamie uzlabojumi: 
Plānojot darbu iestādē jāpievērš lielāka uzmanība bērnu veselības 
nostabilizēšanai. 
 
 
2.5. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 
 Analizējot novērtēšanas periodā paveikto iestādes darba organizācijā, vadībā 
un kvalitātes nodrošināšanā var atzīmēt, ka: 

 kā darba kvalitātes pārraudzības forma tiek izmantota paškontrole un 
pašvērtējums;  

 izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēma ir plānota, šis process virzīts uz 
būtiskiem aspektiem katrā izglītības iestādes darba jomā;  

 pašvērtējums balstīts uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem, pedagoģiskā 
darba vērtēšana notiek metodiskajās dienās pēc atklātajiem nodarbību 
vērojumiem, administrācijas sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, 
iestādes padomes sanāksmēs, darbinieku sanāksmēs;  

 attīstības plānošana iekļaujas izglītības iestādes darba plānošanas sistēmā; 

 ir izglītības iestādes gada darba plāns, katra mēneša darba plāni un  pedagogu 
pašvērtējumi par gada darba plāna izpildi;  

  vadības komanda darbojas saskaņoti, virzot izglītības iestādes darbu uz 
kolektīva attīstības plānā izvirzītajiem mērķiem.   
 Iestādes darba nodrošināšanai izveidots stabils un profesionāls  kolektīvs ar 

51 darbiniekiem, tai skaitā 27 tehniskie darbinieki. Pedagoģisko procesu nodrošināja 
24 pedagogi (t.sk. metodiķi, mūzikas skolotājas, sporta skolotāja, angļu valodas 
skolotājas, logopēde, grupu skolotāji).  
 
Novērtēšanas periodā pedagogu darba pilnveidei, tika organizēti sekojoši pasākumi: 
 veikta skolotāju kursu apmeklējumu analīze un organizēti tālākizglītības kursi 
iestādē par tēmu “Latviešu valodas rotaļnodarbība pirmsskolas izglītības iestādē” (12 
stundas), Tika nodrošināts pedagogu apmeklējums Daugavpils Universitātes rīkotajai 
Zinātniski praktiskajai konferencei “Inovatīvai un tradicionālais izglītībā: problēmas 
un risinājumi”; 



 Tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Viļakas novada Žīguru 
pirmsskolas iestādi “Lācītis” 
 Iestādē 16.05.2018.notika seminārs –praktikums, kurā katrs no pedagogiem 
prezentēja pašgatavotās didaktiskās rotaļas, spēles un metodiskos materiālus. 
 Daugavpils Universitātes rīkotajai Zinātniski praktiskajai konferencei 
“Inovatīvai un tradicionālais izglītībā: problēmas un risinājumi” 13 pedagogi bija 
iesnieguši savus pašgatavotos materiālus un piedalījās izstādē. 
 Tālākizglītības kursus apmeklēja: 
1. Profesionālās pilnveides kursus “Latviešu valodas rotaļnodarbība pirmsskolas 
izglītības iestādē” apmeklēja 18 iestādes pedagogi. 
2. 15 skolotāji piedalījās DU ikgadējā zinātniski praktiskā konferencē “Inovatīvai un 
tradicionālais izglītībā: problēmas un risinājumi”; 
3. Iestādes vadītāja apmeklēja 

• kursus, Daugavpils valsts ģimnāzija “Digitalizācija skolvadībā” 12.03.2018. 
• LU 76.Starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības 

kvalitāte” klausītāja Apliecība Nr.18039 12.02.2018. 
• Konference “Domāt un sarunāties. Izglītība. Sabiedrība” Preiļos 24.01.2018 
• Semināru “Kompetenču   pieeja izglītībā”(M ūzizglītības  un kultūras institūts 

“Vitae”, R.Ozols)26.10.2017. 
• Pirmsskolas izglītības asociācijas tālākizglītības kursu programma “Pirmsskolas 

vecuma bērnu runas attīstīšana kā intelektuālās attīstības priekšnosacījums 
25.10.2017. 

• Daugavpils Universitātes pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 
programma “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību 
līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība 
izglītības iestādēs 

  4.Iestādes vadītājas vietniece apmeklēja 
• kursus, Daugavpils valsts ģimnāzija “Digitalizācija skolvadībā” 12.03.2018. 
• Semināru “Kompetenču   pieeja izglītībā” (Mūzizglītības  un kultūras institūts 

“Vitae”, R.Ozols)26.10.2017. 
• LU 76.Starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības 

kvalitāte” klausītāja  12.02.2018. 
• Konference “Domāt un sarunāties. Izglītība. Sabiedrība” Preiļos 24.01.2018 
• “Preventīvās metodes vardarbībā pret bērnu novērošanai” Džimbas deviņu 

soļu drošības programma 16.stundas 23-24.04.2018. 

5.Metodiķe un mūzikas skolotāja apmeklēja 
• kursus, Daugavpils valsts ģimnāzija “Digitalizācija skolvadībā” 12.03.2018. 

6.Angļu valodas skolotāja apmeklēja 
 36 stundu kursus “Latviešu valodas apguve mācību procesā 

sākumskolā”14.01.2017. 
 The British Council rīkotā ikgadējā angļu valodas konmference (8 st.) 

24.10.2017. 

      7. Subates pirmsskolas skolotāja apmeklēja 
 “Pirmsskolas izglītābas saturs un didaktika” (80 stundas) 13.10.2017. 
 “Runas prasme, metodika un aktiemeistarības pamati” ( 8 st.)20.04.2018. 



 
 

 Iestādes darbu organizēja iestādes vadītāja  (augstākā pedagoģiskā 
izglītība pirmsskolas specialitātē, kopējais darba stāžs 38 gadi, šajā 
iestādē - vairāk nekā  31 gads. Aizvadītajā gadā viņas vadībā notika 3 
pedagoģiskās padomes sēdes, gatavojoties tām, 2017.gadā veikta 
padziļināta kontrole, analīze un sniegti priekšlikumi par darba 
uzlabošanu sekojošos pedagoģiskā procesa jautājumos: 
 Pedagogu darbs pie metodiskās tēmas: „Latviskās dzīvesziņas               

aktivizēšana organizējot latviešu svinamo dienu un tradīciju atklātos 

vērojumus”; 

 Apmeklēto atklāto nodarbību analīze un to ietekme uz skolotāju 
kvalifikācijas celšanu; 

 Iestādes pedagogu stiprās puses, organizējot integrētās 
rotaļnodarbības; 

 Grupu pedagogu sadarbība, organizējot mācību un audzināšanas 
procesu grupā; 

 Kā pilnveidot integrēto rotaļnodarbību plānošanu un ierakstus 
skolotāja nedēļas plānu lapā 

 Tematisko pārbaužu laikā vēroja dažādu metodisko paņēmienu 
izmantošanu bērnu domāšanas prasmju attīstīšanā; 

 Sešgadīgu bērnu gatavība skolai; 
 Audzēkņu sasniegumu un izaugsmes dinamika un tās analīze; 
 Sekmīga audzēkņu , no nelatviski runājošām ģimenēm, 

integrēšana pedagoģiskajā procesā 
 

 Par metodisko darbu atbildīga bija vadītājas vietniece metodiskajā darbā  
(augstākā pedagoģiskā izglītība pirmsskolā un sākumskolā, pedagoģiskais 
stāžs pirmsskolā - 22 gadi). Viņa nodrošināja uzraudzību par pirmsskolas 
programmu īstenošanu atbilstoši mūsdienu prasībām, individuālās un 
kopīgās konsultācijas pedagogiem, labās prakses piemēru pieredzes 
apmaiņu, atklāto nodarbību apmeklējumu, dokumentācijas noformējumu, 
nodarbību un citu darba dienas momentu  hospitāciju,  grupu 
papildināšanu ar metodiskiem līdzekļiem un literatūru, pasākumu 
sagatavošanu. Vita uzņēmās iesaistīties apmācības kursā “Preventīvās 
metodes vardarbības pret bērniem novēršanai Džimbas deviņu soļu 
drošības programmā”, kuras ietvaros nākamajā mācību gadā viņa izvadīs 
atklātās nodarbības visas 12 pirmsskolas grupās par bērnu drošības 
jautājumiem.Mūsu iestādē mācību praksi izgāja  DU studente, un Vita bija 
viņas prakses vadītāja.   

Lielu ieguldījumu iestādes darbā vadītājas vietniece sniedz kā LIZDA Il ūkstes un 
Daugavpils apvienotās vietējās organizācijas priekšsēdētāja, jo skaidro pedagogiem 
viņu tiesības un informē par jaunumiem saistībā ar izglītības procesiem valstī. 



Viņa ir ļoti atraktīva un bieži iestādes rīkotajos pasākumos iejūtas dažādos tēlos, bez 
tam viņa pati ir darinājusi tērpus daudziem personāžiem un arī šuvusi svētku  tērpus 
grupas audzēkņiem. 
 

 Par audzēkņu muzikālo izglītošanu atbildīga mūzikas skolotāja un metodiķe , 
kura šī mācību gada laikā veikusi lielu darbu iestādes popularizēšanā un  
skatuves pieredzes gūšanā audzēkņiem. Viņa sagatavojusi un ar labiem 
panākumiem sniegusi apsveikuma programmas kopā ar bērniem gan novada 
Centrālajā bibliotekā, gan kultūras centrā, gan bērnu jauniešu centrā.Skolotāja 
piedalījās arī visu atklāto nodarbību apskaņošanā un bagātināšanā ar 
priekšnesumiem. Lielu darbu viņa veica visa gada garumā veidojot iestādes 
prezentācijas un piedaloties apmācībās. 

 
 Iestādes sporta skolotāja pagājušajā mācību gadā organizēja un vadīja spota 

pasākumus audzēkņiem ārpus ikdienas nodaribām “Olimpiskā diena” un 
“Sniega diena”, sniedza palīdzību  inventāra sagatavošānā un piedalījās 
Ģimeņu spotra dienā, kas bija Iestādes padomes iniciēta. Skolotāja bieži 
sniedza savu palīdzību kolēģēm iejūtoties dažādos telos svētku pasākumos un 
atklātajās nodarbībās. 

 
 Viena no pirmsskolas skolotājām un metodiķe , visa gada garumā rūpējās par 

iestādes telpu estētisko noformējumu atbilstoši gadalaikiem un svinamajām 
dienām. Veidoja iestādes svētku pasākumu un  izstāžu noformējumu. 

 
 Angļu valodas skolotāja papildus savam ikdienas darbam sagatavoja bērnu 

priekšnesumus angļu valodā, kas labi iekļāvās svētku programmās un 
iepriecināja vecākus ar bērnu zināšanām. 

 
 Katra no 18 iestādes pirmsskolas skolotājām, mācību gada laikā sagatavoja un 

vadīja atklāto nodarbību saskaņā ar iestādes gada plānu, sagatavoja un vadīja 
atklāto nodarbību arī atbilstoši tematisko pārbaužu grafikam , organizēja un 
novadīja kādus no iestādes kopīgajiem svētku pasākumiem. Gada laikā visas 
pirmsskolas skolotājas izgatavoja metodiskos līdzekļus savas grupas 
materiālās, apmācību vides bagātināšanai un šuva jaunus svētku tērpus 
audzēkņiem  
 

 Vairāki no iestādē strādājošiem aktīvi piedalās Ilūsktes novada sabiedriskajā 
dzīvē un sniedz savu ieguldījumu  sabiedriski derīgajā darbā; 
Iestādes vadītāja vada Ilūkstes novada pašvaldības dzīvokļu komisiju, 2 
pirmsskolas skolotājas un sekretāre dejo vidējās paaudzes deju kolektīvā, 3 
pirmsskoas pedagogi un skolotāja palīgs dzied Ilūkstes novada “Lašu” korī, un 
3 darbinieki kuplina sieviešu vokālā ansambļa “Lilija”sastāvu. 



 

Par saimniecisko darbu, pārtikas un saimniecības noliktavu, ugunsdrošību un darba 
drošību iestādē atbildēja vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā  un saimniec;ibas 
vadītājas Bebrenē un  Subatē.. Aizvadītajā gadā, viņas lielu uzmanību pievērsa 
budžeta pieprasījuma formulēšanas  pilnveidei un pārtikas iepirkuma procedūrai 
iestādē. 
 
2.5.1. Darbs ar vecākiem 
 
Pozitīvus rezultātus bērnu audzināšanā ieguvām sadarbībā ar audzēkņu ģimenēm 
izmantojot daudzveidīgas sadarbības formas; 
 Vecāku grupas un kopējās sapulces; 
 Iestādes padomes interesanta, aktīva un iniciatīvām bagāta darbošanās. 

 Pēc iestādes padomes ierosinājuma, tuvojoties Ziemassvētku laikam, decembrī 
tika organizēta akcija "Vecais zābaciņš", kurā vecāki  aicināti ziedot 
mazlietotas drēbes, rotaļlietas un grāmatas , kā arī izvēlēties sev vajadzīgās. 
Ikvienam tā ir lieliska iespēja gan palīdzēt kādai ģimenei, gan izvēlēties kaut 
ko vajadzīgu, 

 Individuālās konsultācijas (ar grupu skolotājiem, vadītāju, metodiķi, logopēdi, 
medmāsu); 
 Telefonu sarunas 
 Tematiskie svētku pasākumi (32 )  
 Informācija uz grupu un iestādes stendiem   
 Sadarbība veidojot kopīgus radošos darbus “Sniegavīru parāde” un vecāku un 
bērnu darbu   izstādes saskaņā ar gadskārtu ierašu norisēm. 
 Skolas apmeklējumi, audzēkņu motivācijas iet uz skolu sekmēšanai 
 Kopīgi pārgājieni, izbraukuma ekskursijas. 

 Sarakste starp pedagogiem un vecākiem sociālos tīklos  
 Ekskursijas ar vecākiem uz dabas, kultūras objektiem un  lauku saimniecībām. 

 Publikācijas mājas lapā un FB iestādes lapā 
 Atbalsts grupu materiālās bāzes uzlabošanā 

Iestādes darbā aktīvi iesaistījās arī Iestādes Padome. un tās sēdēs bija izskatīti šādi 
jautājumi:  

 iestādes sagatavošana jaunajam mācību gadam;  
 5,6gadīgo bērnu sagatavošana skolai; 
 Labdarības akcijas organizēšana “Vecais zābaciņš” 

 gada budžeta prioritātes – līdzekļu izlietojums;  
  darbinieku un vecāku kopīga pasākuma rīkošana 

 psihologa konsultācijas organizēšana vecākiem 
 pavasara talkas organizēšana 

 Ģimeņu sporta dienas organizēšana 

 
 



2.5.2.Komunikācija ar sabiedrību 
             

Daudz tika strādāts arī pie sadarbības ar vairākām Ilūkstes novada teritorijā 
esošām iestādēm: 
 Il ūkstes novada domi – nodrošināta iestādes uzturēšana un finansēšana tādā 
apjomā, lai iestāde varētu funkcionāli darboties.  saņemtas juridiskās konsultācijas 
audzēkņiem nodrošināta bezmaksas braukšana uz iestādi un atpakaļ, saskaņoti 
autobusu maršruti. Nodrošināta bezmaksas ēdināšana bērniem no trūcīgām 
ģimenēm. Centrālā grāmatvedība nodrošina finanšu aprites darbību, uzskaiti un 
aprēķinus, koordinē inventarizācijas norisi, materiālo un tehnisko līdzekļu uzskaiti.   
 Il ūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļu – 
saņemtas konsultācijas iestādes par darba organizēšanu, izmaiņām likumdošanā, 
iekļaujošo izglītību un dokumentācijas noformēšanu, amatu sarakstu un tarifikāciju 
sastādīšanu. Organizēti kursi   pedagogu tālākizglītībai un organizēts transports uz 
Skola 2030 konferencēm un citiem pasākumiem.   
 Il ūkstes,Subates un Bebrenes skolām – sešgadīgu bērnu sagatavošana 
skolai, ekskursijas uz skolām ar nolūku bērniem psiholoģiski sagatavoties pārejai uz 
sākumskolu, diskusijas ar skolotājiem, skolu pārstāvju piedalīšanās iestādes vecāku 
sanāksmēs. 
 Sociālo dienestu – kopīgs darbs ar ģimenēm. 
 Bāri ņtiesu – sadarbība bērnu tiesību jautājumu nodrošināšanā. 
 Novada centrālo un bērnu bibliot ēku – bērnu ekskursijas  nu iespēja 
audzēkņiem būt par regulāriem  lasītājiem bibliotēkā, projektu kopīga īstenošana, 
izstāžu apmeklējumi. 
 Bērnu un jauniešu centru –sadarbība bērnu interešu pulciņu nodrošināšanai, 
svētku pasākumu kopīga rīkošana, novadpētniecības muzeja apmeklēšana un izstāžu 
apskate. Sadarbība bērnu vasaras nometņu ēdināšana jautājumos. 
 Ģimenes ārstu Lopuhas, Bogdanoviča, Gultjajevas, Antonovas un citām 
ārstu praksēm - bērnu profilaktiskās potēšanas, individuālu konsultāciju un 
rekomendāciju saņemšana par jautājumiem, saistītiem ar bērnu veselību. 
 Kult ūras centru – iestādes izlaiduma svinēšana, teātra izrāžu apmeklēšana.. 
 
2.5.3. Darba aizsardzības pasākumi 
 
Iestādē ir labi organizēta darba aizsardzības sistēma, ko regulāri pārrauga Ilūkstes 
novada pašvaldības darba aizsardzības speciāliste Līga Formanicka. Viņa kopā ar 
iestādes vadītājusavu pienākumu ietvaros nodrošina iestādē: 

 darba aizsardzības un ugunsdrošības plānu sagatavošanu; 
 darba vietu risku novērtēšanu; 

 izstrādā, koriģē un iepazīstina darbiniekus ar darba aizsardzības instukcijām; 
 organize apmācības darbiniekiem ugunsdrošībā un darba drošībā’ 

 apseko pēc nepieciešamības iestādes un sniedz konsultācijas šajos jautājumos. 

Iestādē ir izstrādāta un darbojas arī pārtikas aprites paškontroles sistēma, par ko 
atbildīga ir iestādes vecākā medmāsa Ņina Savicka un ko četras reizes gadā kontrolē 
Valsts Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori. 
 
Iestādē ir izveidots un regulāri tiek pildīts Obligāto veselības pārbaužu grafiks visiem 
iestādes darbiniekiem, par kura kontroli atbildība ir iestādes medicīnas personālam. 



 
Vadītājas vietniece saimnieciskajos jautājumos Nadežda Tvardovska atbildīga par 
individuālo darba aizsardzības līdzekļu iegādāšanu un izsniegšanu darbiniekiem,, 
kuriem  tie nepieciešami. 
 
2.5.4. Apbalvojumi 
 

 Pagājušajā mācību gadā Skoltāju dienas pasākuma laikā tika sumināti skolotāji 
,kuri svin ievērojamas darba stāža jubilejas. Šogad trīs no iestādes  
pedagogiem svinēja pedagoģiskā  darba stāža jubilejas  30, 35 gadu un 40 
gadu. 

 Ilūkstes novada pašvaldība, izsakot pateicību par uzņēmīgu, profesionālu un 
nesavtīgu darbu, veicinot novada attīstību, šogad apbalvojumus pasniedza 13 
pašaizliedzīgiem sava darba darītājiem. Vienu no šādiem pateicības rakstiem 
saņēma arī iestādes vadītāja par mērķtiecīgu un racionālu redzējumu, veicinot 
Ilūkstes pirmsskolas iestādes „Zvaniņš” attīstību, par patiesu un sirsnīgu 
koleģialitāti, profesionalitāti un radošumu pirmsskolas iestādes vadītājas 
pienākumu veikšanā. 

 Izglītības iestāde mācību gada laikā ir saņēmusi vairākus atzinības rakstus un 
pateicības dažādos sava darba aspektos; 
 

 PATEIC ĪBA  Il ūkstes PII “Zvaniņš” par piedalīšanos 
makulatūras vākšanas konkursā “T īrai Latvijai”,  jo atsaucāmies uz 
"Zaļās jostas" sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, AS "Latvija 
valsts meži", Izklaides parku "Avārijas brigāde", SIA "Pilsētvides 
serviss", SIA "Līgatnes papīrs", SIA "Clean R",SIA" Balticfloc" un 
SIA "AP Kaudzītes "aicinājumu iesaistīties makulatūras vākšanas 
konkursā. Šogad esam savākuši 3246 kg makulatūras. Aktīvākie 
makulatūras vākšanas dalībnieki bija mūsu audzēkņi  Bernards un 
Tabita  (savākti 1868 kg makulatūras).   

 DIPLOMS – Olimpiskā diena Ilūkstē 2017. Par skaistākajām bildēm. 
 LIZDA Daugavpils un Ilūkstes novadu arodbiedrības organizācija 

izsaka PATEICĪBU Ilūkstes pedagogu un darbinieku kolektīvam par 
aktīvu dalību arodbiedrības rīkotajos kultūras pasākumos un 
personisko ieguldījumu arodbiedrības darbības atbalstīšanā un 
veicināšanā nominācijā GUDRĀS PŪCĪTES- atbildīgi, aktīvi un 
precīzi!. 

 PATEICĪBAS RAKSTS Ilūkstes PII “Zvaniņš” par ilggadīgu, 
profesionālu sadarbību jauno talantu izkopšanā un sakarā ar Ilūkstes 
Mūzikas un mākslas skolas 55.gadu jubileju. 

Iestādes darba stiprās puses: Iestādē noteikta vadības organizatoriskā struktūra un 
noteikta katra darbinieka kompetences joma. Iestādes  pašvērtējuma sistēma ir 
strukturēta un regulāri notiek sasniegto rezultātu analīze gan pedagoģiskajā procesā, 
gan saimnieciskajā darbībā. Iestāde cieši sadarbojas ar pašvaldību un pārējām vietējās 



kopienas struktūrvienībām. Iestādē notiek regulāra kvalifikācijas celšana pedagogiem 
un arī atbalsta personālam. Tiek organizēts saskanīgs un daudzveidīgs darbs ar 
vecākiem . Atbildīgi un plānveidīgi notiek darba vides sakārtošana atbilstoši darba 
aizsardzības prasībām. 
Nepieciešamie uzlabojumi: Nepieciešams atjaunot un uzlabot āra laukumu 
infrastruktūru. Pedagogu kvalifikācijas celšanas jomā plānot kursus par audzināšanas 
vadlīnijās paredzētajām  un audzēkņu veselības nostiprināšanas tēmām. 
Sadarbībā ar pašvaldību, risināt  jautājumu par audzēkņu ēdināšanas maksas 
samazināšanu. 

 
3. 2018./2019. gada prioritātes 
 

 Organizēt bērna pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, kurā mācību satura 
integrācija saistīta ar praktisko, reālo dzīvi saistītā darbībā.                                                          

 
 Uzsākt sagatavošanos kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas 

procesu vispusīgai bērnu personības attīstībai, organizēšanai un īstenošanai.                                                  
 

 Realizēt domāšanas attīstības caurviju mācību un audzināšanas darbā caur 
vērtībām- mīlestība, savstarpējā komunikācija un spēja radīt. 

             
 Stiprināt izglītojamo patriotisko un valstiskās identitātes apziņu, kopt iestādes 

un novada tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, aktivitātēs, 
sagaidot valsts 100 gadi. 

         -organizēt iestādē viktorīnu "Mana Latvija"( 5-6 gadīgiem) 
              

 Paaugstināt izglītības procesa kvalitāti, nodrošinot katra pedagoga kompetenču 
pilnveidi un skolotāju sadarbību iestādē. 

               
 Turpināt veicināt pozitīvu sadarbību ar iestādes izglītojamo ģimenēm, 

akcentējot tās nozīmi bērna harmoniskā attīstībā. 
                

 Īstenot Džimbas 9 soļu drošības programmu, ar mērķi izglītot bērnus par 
personisko drošību, lai mazinātu vardarbības riskus šo bērnu dzīvē (4-7 gadi). 

 
 
 
 
 
 
Ilūkstes PII “Zvaniņš”vadītāja:                                                                Inga Strode 
 
 
Saskaņots: 
 
Ilūkstes novada pašvaldības  
Izglītības kultūras un sporta nodaļas vadītājas v.i.                                 Sanita Plone 

 



 
 

 

 
 

 Pielikumi 
 

Pielikums Nr 1 
 
 
 

Audzēkņu skaits Ilūkstes PII 2017./2018. mācību gadā. 
 
 
 

Grupa Dzimšanas 
gads 

Skaits 

01. 09. 
2017. 

Kopā 31. 05. 
2018. 

Kopā 

 

I. jaunākā grupa 
“Skudriņa” 

 
2016. 
2015. 

 
5 
12 

 
17 

 
14 
11 

 
25 

 

I. jaunākā grupa 
“Z īļuks” 

 
2016. 
2015. 
2014. 

 
- 
9 
11 

 
 

20 

 
2 
11 
11 

 
 

24 

 

II. jaunākā grupa 
“Saulīte” 

 
2014. 

 
19 

 
19 

 
19 

 
19 

 

Vidējā grupa 
“Ežuks” 

 
2014. 
2013. 

 
3 
13 

 
16 

 
3 
13 

 
16 

 

Vidējā grupa 
“Ābolītis” 

 

 
2014. 
2013. 

 
1 
15 

 
16 

 
2 
15 

 
17 

 

Vecākā grupa 
“L ācēns” 

 

 
2013. 
2012. 

 
2 
19 

 
21 

 
2 
18 

 
20 

 

Vecākā/Sagatavošanas 
grupa 

“Rūķītis” 
 

 
2012. 
2011. 

 
14 
7 

 
21 

 
13 
6 

 
19 



 

Sagatavošanas grupa 
“Zaķēns” 

 

 
2011. 

 
16 

 
16 

 
17 

 
17 

 

Bebrenes filiāle 
    

 

I. jaunākā grupa 
“M ārītes” 

 

 
2016. 
2015. 
2014. 
2013. 

 
2 
2 
3 
4 

 
 

11 

 
2 
2 
3 
3 

 
 

10 
 

 

Vecākā/sagatavošanas 
grupa 

“Sprīdīši” 

 
2012. 
2011. 

 
6 
8 

 
14 

 
6 
8 

 
14 

Subates filiāle     
 

Jaunākā jauktā 
vecuma grupa 

“Ķipari” 

 
2016. 
2015. 
2014. 
2013. 

 
2 
2 
6 
5 

 
 

15 

 
3 
2 
4 
5 

 
 

14 

 

Vecākā/sagatavošanas 
grupa 

“Rūķītis” 

 
2012. 
2011. 

 
7 
5 

 
12 

 
6 
4 

 
10 

 Kopā: 198  205 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Pielikums Nr.2 
 
 
Kopējais iestādes finansējums procentuāli; 
 
Pašvaldības finansējums 74,31% 
Valsts finansējums mērķdotāciju veidā 17,69% 
Vecāku maksa  8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pašvaldības finansējuma sadalījums: 
 
Darba algas 37,73% 
Mācību līdzekļi 0,11% 
Iestādes uzturēšana un pakalpojumi 62,16% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37,73%

0,11%

62,16%

Pašvalības finansējuma sadalījums

Darba algas

Mācību līdzekļi

Iestādes uzturēšana

un pakalpojumi

74%

18%

8%

Kopējais iestādes finansējums 

procentuāli

Pašvaldības finansējums

Valsts finansējums

mērķdotāciju veidā

Vecāku maksa



Pielikums Nr.3 
 

       Bērnu skaits pēc pašvaldības piederības:  
 

Ilūkste 85 
Pilskalnes pagasts 23 
Dvietes pagasts 15 
Šēderes pagasts 26 
Eglaines pagasts 4 
Subate 25 
Prodes pagasts 6 
Bebrenes pagasts 13 
Cita pašvaldība: 
Jēkabpils novads, Rubeņi 
Jelgavas novads Jaunsvirlaukas pag. 
Daugavpils pilsēta 
Krāslavas pilsēta 
Olaines novada Jaunolaine  
Rīgas pilsēta 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85

23

15

26

4

25

6

13

1 1 1 1 1 1

Bērnu skaits pēc pašvaldības piederības



Pielikums Nr.4 
 
Pašvaldības sniegtie atvieglojumu vecāku maksai: 
 
 
No reģistrētajiem 205 audzēkņiem , vidēji 20 bērni nāk no ģimenēm, kurām ir 
piešķirts trūcīgās ģimenes statuss un šie bērni katru mēnesī saņem bezmaksas 
ēdināšanu, bet 43 daudzbērnu ģimenēm par ēdināšanu dome nodrošina 20% atlaidi 
mēnesī; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,75

21%

69,25%

Pašvaldības sniegtie atvieglojumi 

vecāku maksai

Ģimenes, kurām piešķirts

trūcīgās ģimenes statuss

Daudzbērnu ģimenes, kas

saņem atlaidi ēdināšanai

Ģimenes, kas veic pilnīgu

vecāku maksu par

ēdināšanu



Pielikums Nr.5 
 

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 
metodisko pasākumu un pasākumu darba plāns                                                                                   

2017./2018.mācību gadam. 
 
 

Nedē
ļas 

tēma 

Pasākums Atbildīgie 

28.08.-
01.09. 

 30.08. Pedagoģiskās padomes sēde 
01.09. „Zinību diena” visās iestādes filiālēs 

Vadītāja,Vad.vietn 
Vad vietn. Mūz 
skolotājas 
Grupu skolot. 

04.09.-
08.09. 

 05.09. Subates filiāles grupu pieņemšana , 
vecāku kopsapulce un sapulces grupās 
06.09. Bebrenes filiāles grupu pieņemšana, 
vecāku kopsapulce,sapulces grupās 
07.09. Iestādes pieņemšana ,vecāku kopsapulce 
un sapulces grupās Ilūkstē 
08.09. Apsveikumu izgatavošana Tēvu dienai 

Subates gr. skolot. 
 
Bebrenes gr.skol. 
 
Vadītāja,Vad.vietn 
Grupu skolotājas 
Grupu skolotājas 

11.09.-
15.09. 

G
rā

m
at

u 
 n

ed
ēļ

a 

11.09. „Dzejas dienas”Ilūkstē 
12.09. plkst.10.00  Burbuļciema mūziķu 
koncertprogramma Ilūkstē 
12.09. Dzejas diena - bibliotēkas apmeklējums 
Subatē 
14.09. Dzejas diena Bebrenē 
15.09.Kolektīva brauciens pieredzes apmaiņā 
uz Žīguru PII (Viļakas  novads) 

Grupu skolotājas 
Grupu skolotājas 
 
Subates gr. skolot. 
 
Bebrenes gr.skol. 
Vadītāja,Vad.vietn 
Grupu skolot. 

18.09.-
22.09. 

V
es

elī
ba

s 
ne

dē
ļa

 

22.09.Olimpiskā diena. Sporta svētki Ilūkstē 
22.09. -pārgājiens -ekskursija uz "Gulbjiem" ar 
sportiskām aktivitātēm Bebrenē 
22.09. - Olimpiskā diena Subatē  
 

Sporta skolot. 
Bebrenes gr.skol. 
 
Subates gr. skolot. 
                                                                     

25.09.-
29.09. 

M
iķ

eļ
u 

 n
ed
ēļ

a 

Miķeļdienas izstādes grupās(visu nedēļu) 
26.09. Iestādes padomes sēde 
27.09. Dažādu metodisko paņēmienu 
izmantošana integrētajā rotaļnodarbībā 
latviskās dzīvesziņas aktualizēšanai - atklātais 
vērojums II.jaunākajā grupā sagatavošanas gr.  
 
29.09.Miķeļdienas pasākumi grupās 
 
  

Grupu skolotājas 
Vadītāja 
Vadītāja,Vad.vietn 
 
"Saulīte" un 
"Zaķēns" grupu 
skolot. 
Grupu skolotājas 
Vad.vietniece 
Mūzikas skolotājas 

02.10.-
06.10. 

 06.10.  17:00 Skolotāju dienas pasākums  
06.10. Pārgājiens "Zelta rudens" Subatē 
  

Izglītības nodaļa 
Subates gr. skolot. 
 



09.10.-
13.10. 

 11.10. plkst.11.10  Ē.Baloža leļļu izrāde 
"Ķiplociņš uz pirātu kuģa" Ilūkstē 

Grupu skolotājas 

16.10.-
20.10. 

    
 

 
 

23.10.-
27.10. 

 25.10. Dažādu metodisko paņēmienu 
izmantošana integrētajā rotaļnodarbībā 
latviskās dzīvesziņas aktualizēšanai - atklātais 
vērojums  -vidējā grupā "Ābolītis  
Sporta nodarbības atklātais vērojums  
  

Vadītāja,Vad.vietn 
 
“Ābolīša”grupas 
skolotājas 
Sporta skolotāja 

30.10.-
03.11. 

 30.10.Iestādes padomes sanāksme Iest. Padomes pr-
tāja 

06.11.-
10.11. 

M
ār

ti
ņ

u 
ne

dē
ļa

 

 09.11. Mārtiņdienas tirdziņš "Sen gaidīju 
Mārtiņdienu" Bebrenē 
10.11. „M ārtiņdienas gadatirgus”Ilūkstē 
 
 
 
10.11. „M ārtiņdienas gadatirgus”Subatē 
06.11.-10.11. Izstāde "Latvija-manas 
mājas"Subatē 

Bebrenes gr.skolot 
 
Sagatavošanas 
grupu skolotājas, 
“Skudriņu”gr.skolt 
 
Subates gr 
skolotājas 

13.11.-
17.11. 

La
tv

ija
s 

pr
ok

la
m
ēš

an
as

 
ga

da
di

en
ai

 v
el

tīta
 n

ed
ēļ

a 

13.11.Lāčplēša diena.Svecīšu nolikšana pie 
pieminekļa Bebrenē  
14.11. Dažādu metodisko paņēmienu 
izmantošana integrētajā rotaļnodarbībā 
latviskās dzīvesziņas aktualizēšanai - atklātais 
vērojums  Subates filiāles grupās 
 
16.11. Pasākums veltīts Latvijas dzimšanas 
dienai "Mana Latvija" Bebrenē 
17.11. Latvijas dzimšanas dienai veltīts 
pasākums Ilūkstē 

“Sprīdīšu”gr 
skolotāja 
 
Subates gr 
skolotājas Subates 
mūz. skolot 
 
 
“Sprīdīšu”gr 
skolotāja  
“L ācēnu”gr.skol. 

20.11.-
24.11. 

 21.11. Pasākums veltīts Latvijas dzimšanas 
dienai Subatē 
 

Subates gr 
skolotājas Subates 
mūz. skolot 

27.11.-
01.12. 

 27.11. Iestādes padomes sanāksme 
27.11.-01.12. Bērnu un vecāku radošo darbu 
"Mans sniegavīrs" iekārtošana visās iestādes 
fili ālēs 
28.11. plkst. 9.00 -leļļu teātra "Tims" izrāde 
"Vilks,kurš rija grāmatas" 

Iest. Padomes pr-
tāja 
Grupu skolotājas 
 
Grupu skolotājas 
 

04.12.-
08.12. 

 04.12. 1.Adventes sveces iedegšana Vadīt.vietniece 

11.12.-
15.12. 

 12.12. 2.Adventes sveces iedegšana 
 

Vadīt.vietniece 
 



18.12.-
22.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.12.-
29.12. 
 

Z
ie

m
as

sv
ēt

ku
 n

ed
ēļ

a 

18.12. 3.Adventes sveces iedegšana 
18.12. Ziemassvētku pasākumi grupās 
”Zaķēns”, ”Lācēns” 
19.12. Ziemassvētku pasākumi Subates filiālē 
21.12. Ziemassvētku pasākumi Bebrenes 
fili ālē"Ziemassvētku vecītis ciemos nāk" 
  
18.12.-21.12. Ziemassvētku pasākumi 
grupās”Skudriņas”, ”Zīļuki”,"Ābolītis" 
,"Rūķītis" 
”Saulītes”, ”Ežuks” 
 
 
 

 
Mūzikas  
skolotājas, 
grupu skolotājas 
 
 
 

02.01.-
05.01. 

   

08.01.-
12.01. 

 08.01. Iestādes padomes sanāksme 
10.01. Dažādu metodisko paņēmienu 
izmantošana integrētajā rotaļnodarbībā 
latviskās dzīvesziņas aktualizēšanai - atklātais 
vērojums vecākajā-sagatavošanas grupā 
"Rūķītis" I.jaunākajā grupā  

Iest. Padomes pr-
tāja 
Vadītāja 
Vadīt.vietniece 
"Rūķītis" un 
"Zīļuks" gr. 
skolotājas 

15.01.-
19.01. 

 18.01. Sporta svētki „Sniega diena” 
18.01. Sniega diena  Subatē 

Sporta skolotāja 
Subates gr.skolot. 

22.01.-
26.01. 

   

29.01.-
02.02. 

S
ve
ču

  
ne

dē
ļa

 
 

01.02. Dažādu metodisko paņēmienu 
izmantošana integrētajā rotaļnodarbībā 
latviskās dzīvesziņas aktualizēšanai - atklātais 
vērojums Bebrenes filiāles grupās 
02.02.Sveču diena 

Vadīt.vietniece 
Bebrenes gr. skol. 

05.02.-
09.02. 

 05.02.-09.02. Sveču dienas izstāde "Dedzi 
spoži svecīte" Subates filiālē 
Meteņi 11.02.(svētdien) nākamā Pelnu diena 

Subates 
“Rūķīšu”gr.skolot. 

12.02.-
16.02. 

D
ra

ud
zī

ba
s 

ne
dē
ļa

 13.02. Valentīndienas diskotēka  Subatē 
 
 
14.02. Valentīndienas pasākums "Mūzikas 
kaleidoskops" 
15.02. Draudzības pasākums "Draudzēsimies!" 
Bebrenē 
 

Subates gr 
skolotājas Subates 
mūz. skolot  
“Rūķīšu”gr.skolot 
Mūz.skolotāja 
 
“M ārīšu gr.skolot. 
 



19.02.-
23.02. 

D
zi

m
tā

s 
va

lo
da

s 
ne

dē
ļa

 

20.02.plkst.9.00 -leļļu teātra 
"Tims"koncertprogramma "Notikumi virtuvē" 
21.02. Daiļlasīšanas pasākums veltīts 
starptautiskajai dzimtās valodas dienai 
23.02.-Sniega diena Bebrenē 

Grupu skolotājas 
 
“Ežuku gr. skolot. 
“Sprīdīšu gr skolot 

26.02.-
02.03. 

La
be

st
īb

as
 

ne
dē
ļa

 
 

27.02. Pankūku svētki Subatē 
 
01.03. Labestības diena 
02.03. DU IVF 4.zinātniski praktiskā 
konference  

Subates gr skolot. 
Subates mūz.skol. 
Grupu skolotājas 
Iestēdes pedagogi 
 

05.03.-
09.03. 

V
ec

ve
cā

ku
 

 n
ed
ēļ

a 

08.03. Pasākums "Vecvecāku rītiņš" Bebrenes 
fili ālē 
 
09.03. Pasākums vecmāmiņām Ilūkstē 
 
 
 

Bebrenes gr.skol. 
Mūz.skolotāja 
 
“Saulīšu””Zīļuku” 
skolot’. Mūzikas 
skolotājas 
,grupu skolotājas 

12.03.-
16.03. 

 13.03. Pasākums vecvecākiem Subates filiālē 
 
 
 

Subates gr 
skolotājas Subates 
mūz. skolot 

19.03.-
23.03. 

  
 

 
 
 

26.03.-
29.03. 

Lield
ienu 
nedē
ļa 

26.03. Ilestādes padomes sanāksme Iestādes Padomes 
pr-tāja Vadītāja. 

03.04.-
06.04. 

  03.04. Lieldienu pasākums visās iestādes 
fili ālēs 
04.04. Dažādu metodisko paņēmienu 
izmantošana integrētajā rotaļnodarbībā 
latviskās dzīvesziņas aktualizēšanai - atklātais 
vērojums- I.jaunākajā grupā vecākajā grupā  

“Abol īšu” gr.skol 
“Sprīdīšu”gr skol. 
Subates gr skolot. 
un mūz. skolot 
"Skudriņa"un 
"Lācēns" gr.skolot. 

09.04.-
13.04. 

 11.04 “Bērnudārza dzimšanas dienas dienas 
disenīte"   

Vadīt.vietniece 
Mūzikas skolot. 
 

16.04.-
21.04. 

  
 
 

 

23.04.-
27.04. 

D
ar

ba
 s

vē
tk

u 
ne

dē
ļa

 

24.04. Sporta pēcpusdiena ar vecākiem "Esi 
aktīvs-skrien,dejo,lec,rāpies! Subatē 
 
26.04. Sagatavošanas grupu vecāku kopsapulce 
 
 

Subates gr 
skolotājas  
 
Vadītāja,vadīt.viet 
Sagat. grupu 
skolotājas 

30.04.-
03.05. 

 02.05. Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienai veltīts koncerts ar Ilūkstes mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu piedalīšanos 

“Saulītes””Zīļuku”
grupu skolotājas 
 



02.02. Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienai veltīts pasākums Bebrenes filiālē 

 
“M ārīšu”grupu 
skoltāja 

 
07.05.-
11.05. 

M
āt

es
 d

ie
na

s 
ne

dē
ļa

 

08.05. Māmiņdienas pasākums "Mīļajai 
māmiņai!" Subatē 
10.05. Māmiņdienas pasākums "Mīlu savu 
māmiņu!" Bebrenē 
11.05. Māmiņdienas koncerts Ilūkstē 

Subates gr skolot. 
un mūz. skolot. 
Bebrenes gr.skol. 
un mūz.skolot. 
“Zaķēnu”gr. 
skol.un mūz. skol. 
grupu skolotājas 
 

15.05.-
19.05. 

Ģ
im

en
es

 n
ed
ēļ

a 

15.05. Starptautiskā ģimenes diena 
16.05. Dažādu metodisko paņēmienu 
izmantošana integrētajā rotaļnodarbībā 
latviskās dzīvesziņas aktualizēšanai - atklātais 
vērojums - vidējā grupā  
 Pašgatavoto metodisko līdzekļu prezentācija 
Pedagoģiskās padomes sēde 
 

Vadītāja 
Vadītājas vietniece 
 
"Ežuks" grupu 
skolotāja 
Grupu skolotājas 

21.05- 
25.05. 
 

 23.05.Sagatavošanas grupu audzēkņu 
mēģinājums Ilūkstes KC 
24.05.Telpu rotāšana izlaidumam 
25.05. PII „Zvaniņš” izlaidums 
 Iestādes mācību gada noslēgums Ilūkstē.  

Mūzikas skolot. 
Vadītāja 
Vadītājas vietniece 
Sagatavošanas 
grupu skolotājas 

28.05 - 
03.06. 
 

 29.05. Iestādes padomes sēde 
31.05. Sporta diena.”Mācību gada noslēguma” 
pikniks ar vecākiem  Bebrenē 
23.05. Sportiski aktīva pēcpusdiena ar 
vecākiem atpūtas kempingā  Subatē 
 
 

Iest. Padomes pr-
tāja 
Bebrenes gr. 
skolotājas 
 
Subates gr. 
skolotājas 
 

18.-
22.06. 

L īgo 
nedē
ļa 

22.06. Ielīgošana bērnudārzā “Rūķīšu” gr.skol. 
Grupu skolotājas 
Mūzikas skolotāja 

20.- 24. 
08. 

 21.08. Pikniks bērniem “Vasaras prieki” 
 

“L ācēnu gr.skolot. 
 

27.-31. 
08. 

 27.08.Iestādes padomes sanāksme Vadītāja 
Iest. Padomes pr-
tāja 

 
 


