
Liepas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” 

 

 

Dibināšanas gads 

 

1976.g 

 

 

Grupu skaits PII 

 

 

9 grupas 

 

Bērnu skaits PII 

 

 

152 bērni 

 

Izglītības programmas, kuras īsteno 

izglītības iestāde 

 

 

Pirmsskolas izglītības programma 0101 1111 

 

Papildinformācija 

 

PII “SAULĪTE” ir: 

 Sastapšanās vieta bērniem, kur viņi mācās draudzīgi 

sadzīvot, kur viņiem ir kopīgas spēles, nodarbības un 

izpriecas. 

 Izglītības vieta bērnu radošo, sociālo vēlmju 

veicināšanai, bērnu sagatavošanai pamatizglītības 

ieguvei. 

 Aprūpes vieta, kur kvalificēti pedagogi garantē bērnu 

tālāko fizisko un garīgo attīstību. 

 Konsultāciju centrs, kur bērnu vecāki var saņemt 

profesionālus padomus bērnu audzināšanas 

jautājumos un krīzes situācijās 

 Vieta, kur bērni var saņemt masiera pakalpojumus, 

norūdīšanos peldbaseinā, 

 iespēju vieta, kur attīstīt savus dotumus un talantus 

dažādās jomās (dziedāšanā, sporta dejās, karatē 

pulciņā [no 4 gadu vecuma] keramikā, zīmēšanā) 

 Keramikas pulciņš, kurā darbojas pirmsskolas un 

skolas vecuma bērni. Audzēkņi iepazīst māla plastisko 

dabu un iemācās veidot dažādas figūriņas, traukus, 

dekoratīvus priekšmetus, dāvaniņas draugiem un 

tuviniekiem. Mācību gads tiek noslēgts ar izveidoto 

darbu izstādi „Mana novada toņi un pustoņi”. 

 interešu izglītības programma: “Džimbas skola”, kur 

izglītojamie apgūst dažādus drošības jautājumus 

skolotājas Natālijas Buličevas vadībā. 

 ir iesaistījusies nodibinājuma "Centrs Dardedze" un 

SOS Bērnu ciemati Latvija organizētajā projektā 

"Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs", kura mērķis 

ir stiprināt iestādes personāla kapacitāti, uzlabojot 

savstarpējo sapratni un sadarbību, veicināt agrās 

brīdināšanas un preventīvās sistēmas izveidi sociāli – 



psiholoģisku problēmu agrīnai identificēšanai un 

risināšanai pirmsskolas izglītības iestādē. 
 

 

Tradīcijas 
 Rudens pārgājiens, 

 Zinību dienas sagaidīšana, 

 E. Veidenbauma muzeja apmeklējums Dzejas dienu 

ietvaros, 

 „No grauda līdz maizītei”-ekskursija uz „Krūmiņu 

māju”, raušu mīklas mīcīšana un cepšana, 

 Izzinošs pasākums par drošības jautājumiem, 

 „Ciemos dakteris Aikāsāp” - pasākums par veselības 

jautājumiem, 

 Pasākumi Valsts svētku dienas ietvaros, 

 Visi gadskārtu ieražu svētki, 

 Veselības nedēļa, 

 Sporta pasākumi ar vecākiem, 

 Labdarības koncerti Ziemassvētkos, 

 Pasākumi veltīti Starptautiskajai ģimenes dienai, 

 Dažādas izstādes, 

 Ikmēneša sporta izpriecas. 

 

 


