
SIA „ZAAO” projektos

Starptautiskajā vides izglītības fonda 

EKO skolu programmā

UNESCO Asociēto skolu projektos 

un aktivitātēs (kopš 2008.g.)

Speciālā pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, 

nodrošinot logopēda nodarbības 

(kods 0101111)

Pirmsskolas izglītības programma 

(kods 01015511 – autorprogramma)

2 – 4 reizes nedēļā 

     individuālas nodarbības:   EUR 9.99; 

     pieaugušajam EUR 3.00; 

     Jāņmuižas PII izglītojamiem:  EUR 6.99.  

     bērnam līdz 10 g. EUR 2.00; 

     pieaugušajam + bērnam līdz 10 g. EUR 4.00. 

Sāls istaba (seanss 30 min.): 

Silto smilšu nodarbības   

      Sīkāka informācija: medmāsa 

 

 

      Sīkāka informācija: Dabas vides estētikas studijā

     Piedāvā - Valodu vēstniecība

Montesori nodarbības, Smilšu spēļu terapija 

     Piedāvā - Marina Celitāne

Angļu valoda  bērniem no 3 gadu vecuma 

PIEDĀVĀJAM PAR MAKSU

Atbalsta komanda

Ekoskolas nosaukumu un Vides balvu. 

ĻOTI LEPOJAMIES Zaļais karogs , ka  pie mūsu 

iestādes plīvo jau kopš 2012. gada.

2011. gadā ieguvām 

 

   Dabas vides estētikas speciāliste

  Izglītības metodiķe     Logopēde

       

Psiholoģe             Medicīnas māsa

 Iestādē darbojas atbalsta personāls, kas nepieciešamības gadījumā 

sniedz atbalstu pirmsskolēniem un viņu vecākiem pedagoģisku un 

audzināšanas grūtību risināšanā. To veido: 

Pie mums

Vecākiem un bērniem iespēja saņemt 

BEZMAKSAS psihologa konsultācijas

www.priekuli.lv - par mums sadaļā:  Izglītība

- Jāņmuižas Pirmskolas izglītības iestāde

Aktīvi piedalāmies

Dabas vides estētikas 

nodarbības Dabas telpā
1 x nedēļā 

Dejošana 
2 x nedēļā

no 3 gadu vecuma

Sāls istabas 

terapijas kurss 

smilšu iekārtā

1 x nedēļā 

Nodarbības         

iestādes baseinā 

  

no 3 gadu vecuma 

10 x gadā

4 - 12 x gadā  

Nodarbības silto 



ārzsD  ik pavasari ļauj 

mums iegrimt ābeļziedu 

burvībā un bērniem par 

prieku sniedz bagātīgu ābolu 

ražu, no kuras varam izspiest sulu 

visai ziemai. Tepat aug arī dažādi 

ogu krūmi, garšaugi un pat ķirbji. 

Bet ne jau tādēļ mūsu dārzs ir tik 

īpašs. Tajā ir neatkārtojama aura. 

Atrodamies meža ielokā netālu no Gaujas. Pati daba 

dod mums unikālu iespēju mācīties, izbaudīt, vērot 

un pētīt to ikdienā, rīkot brīvdabas nodarbības, 

dažādas ekspedīcijas un sportiskās aktivitātes mežā. 

Esam izstrādājuši dažādus pastaigu maršrutus, 

kuros bērni visa gada garumā dodas ik dienas. Te var 

ieklausīties putnu balsīs, vērot kā mainās koki, 

ainava mežā gadalaiku ritumā, izjust šīs pārmaiņas 

caur sevi. 

ežs M bērniem ir pieejams gluži kā dabas 

veidota sporta zāle ar dabiskiem 

šķērš ļ iem un bar jerām, kas bez 

pedagogu pamudinājuma pašus aicina kustēties un 

būt aktīviem.

Mūsu dārzs ir gan miera osta, gan lieliska vieta mācībām un dažādu svētku svinēšanai. 

Te ir ugunskura vieta un liels saimes galds, kur dažādos gadalaikos visi kopā varam 

sapulcēties, dziedāt dziesmas, iet rotaļās, baudīt uz ugunskura vārītu tēju vai zupu. 

Nenovērtējams ieguvums – MEŽS

Prieks par savu 

ĀBEĻDĀRZU



Jāņmuižas PII darbojas sāls istaba – telpa, kurā 

no speciāla aparāta izdalās sāls joni, kurus 

cilvēkam ieelpojot (sausā inhalācija), tiek 

attīrīta, mitrināta un nomierināta elpceļu 

gļotāda, stabilizēta nervu sistēma un uzlabota 

vielmaiņa, asinsrite. 

Sāls istabu bez maksas apmeklē visi bērni, kuri 

ir iesnieguši ģimenes ārsta nosūtījumu. 

Priecājamies, ka bērni sāls istabā jūtas labi un 

pašiem nemanot kļūst vēl daudz stiprāki, 

veselīgāki un laimīgāki!

Dabas vides estētika

smilšu spēles

Krāsaino 

Krāsaino graudu 

spēles

(LR patents Nr.14477, sertifikāts Nr.1015)

Nodarbības siltajās smiltīs 

Apļošana 

un darbs ar papīru

Darbs ar dabas 

materiāliem 

SĀLS istaba

Manipulatīvo rotaļu centrā bērns, izmantojot pārdomātas spēles un fiziskas 

aktivitātes,  attīsta saskarsmes un draudzēšanās prasmes, paaugstina 

pašvērtējumu, veicina pozitīvu priekšstatu par sevi un savu ķermeni.

Bērns mācās atpazīt un regulēt savas emocijas, kontrolēt impulsus, adekvāti 

reaģēt dažādās situācijās un risināt konfliktus. Šīs prasmes ir ļoti būtiskas 

socializācijai un veiksmīgai adaptācijai skolā. Tikpat nozīmīgi ir mācēt 

sagaidīt savu kārtu un rēķināties ar citiem, paust savu viedokli, 

pārdzīvojumus, bet tai pat laikā pieņemt un respektēt cita viedokli un 

vēlmes. Bērns mācās ievērot instrukcijas, noteikumus un robežas.

Manipulatīvo 

ROTAĻU CENTRS

Dabas kustības 

un raksti 

brīvā dabā

Mūsu iestādes dzīve un pedagoģiskais process ir cieši saistīts ar Dabas vides estētiku. Tā ir Latvijā izstrādāta 

metode, kas centrēta uz dabu, tās ritmu, procesiem un kustībām. Strukturētais radošais 

process sekmē fizisko, garīgo, intelektuālo un emocionālo sakārtotību. 
Dabas vides estētiku izmantojam pastaigās, āra nodarbībās, grupās. Esam izveidojuši Silto smilšu studiju, 

kurā bērni kopā ar sertificētu speciālistu darbojas individuālās vai pāru nodarbībās. Bērniem pieejama arī 

Dabas telpa, kurā tie darbojas grupu skolotāju vadībā. Te ir sajūtu taka bērnu sensorās pieredzes 

bagātināšanai un pieejama bagātīga materiālā bāze, dabas materiāli, kas ļauj darboties ar visās Dabas 

vides estētikas jomās:



Katrs no šiem pasākumiem ir unikāls, interesants un jēgpilns, ar  

ieguldītu izdomu un sirds siltumu.

Mūsu iestādē ļoti būtiska ir dzīve pēc Saules cikla. 

Svinot gadskārtu ieražu svētkus, sekojam latviešu 

tradīcijām. Mums ir svarīgi šīs tradīcijas saglabāt un 

padarīt bērniem tuvas. Ikreiz cenšamies atrast jaunu 

tēmu, skatījumu, lai svētku svinēšana būtu daudzpusīga 

un izglītojoša. 

s v i n a m  r a ž a s 

novākšanas svētkus, 

k a d  b ē r n i  a k t ī v i 

darbojas tematiskā 

Miķeļdienas tirgū. 

Miķeļos

Mārtiņos 

ejam „čigānos”. 

Neiztrūkstošs šo 

svētku viesis ir īsts 

Mārtiņa gailis. 

iepazīstamies ar 

senajiem darbiem 

un darba rīkiem, 

gaismu un dāvināšanas prieku 

meklējam sevī, darot  labus darbus un 

iepriecinot ne tikai savas ģimenes, bet 

arī ciema iedzīvotājus.  

Ziemassvētkos Meteņos ejam 

rotaļās ap ugunskuru 

un saucam pavasari, 

ar sportisku azartu 

ragaviņās traucamies 

no kalna. 

Lielajā dienā 

sve i cam pavasa ra 

atnākšanu, izdziedot 

un izdejojot Saules 

ceļu, šūpojamies un 

d a l ā m  s a i m e s  u n 

draudzības olu. 

Vasaras saulgriežos – Jāņos – 

pinam vainagus, rotājam vārtus, dziedam 

un dejojam, kurinām Jāņu ugunskuru un 

baudām svētku mielastu. 

Svētki un 

Saules cikls

Godpilni atzīmējam Valsts svētkus 

un svinamās dienas, kas stiprina 

jauno pilsoņu patriotiskās jūtas. 



Mūsu sapņi nebūt nav izsapņoti līdz galam un klusībā auklējam 

jaunas idejas iestādes labiekārtošanai un darbības uzlabošanai.

Valsts Kase, konta Nr. 

LV20 TREL 9802 1110 1000 0

* Ziedojuma mērķis – Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde .

          Jāņmuižas PII padome 

 Pateicamies visiem, kas vēlas mūs atbalstīt.  

Ziedojumiem



1912. gadā to iegādājās Andrejs Kampe 
(1867–1919) – ievērojams sava laika Latvijas 
uzņēmējs un Cēsu luterāņu baznīcas 
draudzes priekšnieks. Andrejs Kampe  
pirmais atbalstīja jaunizveidoto Latvijas 
valdību 1918. gadā, ziedojot tai piecus 
tūkstošus zelta rubļu, par to 1919. gadā 
boļševiki viņu nošāva. 

1920. gada zemes reformas rezultātā no 
Jāņa muižas atdalīja vairākas saimniecības, 
bet muižas centrs 150 ha kopplatībā nokļuva 
pēdējā īpašnieka dēla diplomāta Andreja 
Kampes (1905 – 1942) īpašumā ar 
nosaukumu „Vairogi“. Andrejs Kampe bija 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas 
darbinieks (1927 – 1940), Līgumu 
departamenta direktors. Pēc Latvijas 
okupācijas viņš tika apcietināts, 1941. gadā 
deportēts uz PSRS, kur viņam izpildīja 
nāvessodu. Viņa ģimene paspēja gūt 
patvērumu ārzemēs. 

1777. gadā Cēsu pilsmuižas īpašnieks Kārlis 
Ādams Volfs izveidoja atsevišķu Jāņa muižu, 
ko norakstīja mūža lietošanā savai sievai 
Regīnai. Tajā pašā gadā viņš Cēsu pilsmuižu 
pārdeva Kārlim Eberhardam fon Zīversam. 
Vēlāk Jāņa muižu iznomāja vairākiem 
nomniekiem. 

Arī šobrīd lielākai daļai Jāņmuižas teritorijas 
īpašnieki ir ārzemēs dzīvojoši Andreja 
Kampes pēcteči.

izveidojusies pie bijušās 

Jāņa muižas 
(Johannenhof) 

Apdzīvotā vieta 

kungu mājas

Pēc Otrā pasaules kara 1946. gadā uz Jāņmuižu 

pārcē la  P r i eku ļu  l auksa imniec ības  

mehanizācijas skolu (vēlāko Jāņmuižas 

Lauksaimniecības skolu/  Jāņmuižas  

Profesionālo vidusskolu), kurai nodeva muižas 

ēkas un zemi. Pamazām Jāņmuižā tika ierīkota 

elektrība, notika plaši celtniecības darbi. 

No 2014. gada 1. septembra mācības 
Jāņmuiža vairs nenotiek, jo viss mācību process 
norit tehnikuma mācību ēkās un praktisko 
nodarbību darbnīcās Priekuļos. 

Tika celtas kopmītnes, stadions, hokeja 
laukums. Nostiprinājās moderna skolas 
materiāli tehniskā bāze. Skolā mācījās ap 500 
audzēkņu. Specialitātes: lauksaimnieks – mazo 
saimniecību uzņēmējs, pavārs un ekspeditors, 
celtnieks, autoremonta atslēdznieks – elektriķis. 
Papildus varēja apgūt arī mašīnrakstīšanu, 
datortehniku, autovadīšanu, lauku tūrisma gida 
iemaņas, aušanu un šūšanu. Skolā strādāja 204 
darbinieki. Visa ciema (tajā ir aptuveni 1000 
iedzīvotāji) dzīve tika pakārtota skolai. 
Pateicoties tai, 50 gados Jāņmuižā bija 
izveidojies sabiedriskais centrs ar savu pastu, 1 
– 2 veikaliem, 1 – 3 kafejnīcām, ārstu praksi, 
bērnudārzu, sākumskolu, daudzdzīvokļu un 
privātajām mājām. 

 2011. gada 1. septembrī, reorganizējot Valsts 
Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu un 
Jāņmuižas Profesionālo vidusskolu, izveidots 
Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums.

1961. gada nogalē tika atklāts jaunais skolas 
mācību korpuss. 

 

J ā ņ m u i ž a



Augot Jāņmuižas lauksaimniecības 

skolai un tai piesaistīto cilvēku skaitam, 

aktuāla kļuva nepieciešamība pēc  sava

bērnudārza. Un tā – 
Audzinot bērnus, bērnudārza pedagogiem radās 

pārliecība par savas skoliņas nepieciešamību. 

Jāņmuižas sākumskola dibināta 1990. gadā, 

sākumā kā Priekuļu vidusskolas filiāle, bet oficiālo 

statusu ieguva 1994. gadā, kad skolā bija izveidotas 

jau četras klases. Par tās direktori kļuva Lilita Siņicina.

1995. gadā Jāņmuižas sākumskola iekļuva 

specializēto skolu sarakstā ar padziļinātu mūzikas 

apmācību, būdama vienīgā sākumskola valstī ar 

mūzikas novirzienu.

Mainoties situācijai valstī un bērnu skaitam, 2007. 

gadā tika pieņemts lēmums par Jāņmuižas  

sākumskolas reorganizāciju.

Jāņmuižas sākumskolas vēsture ir īsa, tomēr tai ir 150 

absolventi, un silda apziņa, ka vēl daudzu cilvēku 

sirdīs tā atstājusi paliekošas un siltas atmiņas.

2017. gadā tika nosvinēta 

bērnudārza 30 gadu jubileja, 

kurā satikās visi, kas bērnudārzam, 

skoliņai tuvi un piederīgi. Ar šo 

pasākumu vadītāja Lilita Siņicina 

atvadījās no bērnudārza, 

noslēdzot savas darba gaitas 

un ejot pelnītā atpūtā.

«Par bērnudārzu varēja teikt, ka tā bija vienīgā pirmsskolas bērnu iestāde, kas tika celta tieši 

pedagogu un darbinieku atvasēm. Izmantojot tipveida projektu un radoši to pārstrādājot, tika 

panākts jauns celtnes funkcionālais saturs. Tajā atradās vieta 4 bērnu grupām, katra no tām 

izvietota atsevišķā «namiņā» ar savu ieeju. Ir pat peldbaseins un sienu apgleznojumi - viss 

liecina, ka te līdz galam domāts par mazo pilsoni.»

Bērnudārzs
Mūsu SĀKUMSKOLA

Iveta Zariņa. 

Kopš 2018. gada Jāņmuižas 

bērnudārza vadītāja ir 

Jāņmuižas sākumskola 
(Pārgravas ielā 1)

1986. gada 18. decembrī durvis vēra bērnudārzs “Jāņmuiža”, 
kura vadību uzņēmās Lilita Siņicina. 

Vadība
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