
Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde 

 

 

Grupu skaits PII 

 

4 grupas (katrā grupā 11-14  bērni vecumā no pusotra gada līdz septiņiem gadiem) 

 

 

Bērnu skaits PII 

 

 

53 bērni 

 

 

Izglītības 

programmas, kuras 

īsteno izglītības 

iestādē: 

 

Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 

 

 Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem , kods 01015511 

 Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības 

traucējumiem , kods 01015311 

 Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem 

attīstības traucējumiem , kods 01015611 

 Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 01015811 

 Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 

01015911 

 

Iestādi apmeklē Priekuļu novada un apkārtējo novadu pirmsskolas vecuma bērni. 

 

Speciālajās programmās bērni tiek uzņemti ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumu. 

 

 

Papildinformācija 

  

Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes galvenie darbības virzieni: 

 

 Radīt bērniem radošu, attīstošu, labestīgu vidi augšanai un attīstībai;  

nodrošināt bērna individuālajai attīstībai atbilstošu prasmju un iemaņu apguvi; 

nostiprināt bērnu veselību, veicināt garīgo, fizisko un sociālo attīstību; 

sagatavot bērnus pamatizglītības programmas uzsākšanai; 

integrēt bērnus ar īpašām vajadzībām vienaudžu kolektīvā; 

 

Piedāvājam pirmsskolas vecuma bērniem: 

 

 izglītojošas nodarbības grupā, iestādes apkārtnē, sagatavošanu skolai; 

 mūzikas, dejošanas, sporta nodarbības; 

 nodarbības brīvā dabā: dabas un apkārtnes pētīšana, dažādas smilšu spēles; 

 nodarbības Meža takā, pēdu masāžu un izzinošās rotaļas Sajūtu takā; 

 individuālas nodarbības pie logopēda, ārstniecisko vingrošanu, masāžu; 

 peldēšanas nodarbības baseinā; 

 Iestādē ir sertificēts veselības punkts un masāžas kabinets, kas pieejams 

bērniem ar kustību traucējumiem. 



 

 

 

 

 

Tradīcijas 

 

 Aktīvi darbojamies EKO skolu programmā ar mērķi - veicināt bērnu izziņas 

interesi par vidi mums apkārt; 

 

 Programmas ietvaros bērni katru gadu darbojas kādā no aktivitātēm, lai izzinātu 

Mežu, Ūdeni, Veselīga dzīvesveida pamatus, Transportu, Atkritumus, Mūsu 

apkārtni, Klimata pārmaiņas, Enerģiju; 

 

 Aktīvi piedalāmies dažādos izglītojošos projektos, kas saistīti ar veselīga 

dzīvesveida popularizēšanu, apkārtējās vides sakopšanu, labu darbu 

paveikšanu, lai iepriecinātu citus; 

 

 Mēs dzīvojam saskaņā ar latviešu gadskārtu tradīcijām. Svinam tradicionālos 

latviešu gadskārtu ieražu svētkus – Miķeļus, Mārtiņus, Meteņus, Lieldienas, 

Jāņus. Skatāmies leļļu teātru viesizrādes, dodamies pārgājienos. Jau par 

tradīciju kļuvuši pasākumi kopā ar vecākiem uzsākot jaunu bērnudārza sezonu, 

Mazo dziedātāju koncerts, Mazo runātāju konkurss, Vingrošanas pasākumi, 

pavasara sakopšanas talka kopā ar vecākiem. 
 

 


