
SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
SKRUNDAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE  “LIEPZIEDIŅŠ”

• Liepa zied, liepa zied
Baltajiem ziediņiem;
Stādīsim liepu mežu
Apkārt mūsu pagalmiņu.



BĒRNUDĀRZA VĒSTURE

Skrundas bērnudārzs tika atvērts 
1950. gada 1. oktobrī Lielā ielā 4.

Tajā bija viena jaukta vecuma bērnu 
grupa 25 bērniem, vēlāk izveidoja 
divas bērnudārza grupas

Mazbērnu novietne 

Tirgus ielā 3

blakus bērnudārzam



VĒSTURE

Gājiens uz jauno bērnudārzu

1977. gada 2. augustā

Lūdzam ienākt!



VĒSTURE
• 1977. g. 2. augustā  iestāde 

uzsāk darbu jaunajā ēkā 
Saldus ielā 15 

• Darbojas 6 bērnu grupas 

• Siltumu gādā malkas 
apkures krāsnis, kūp liels 
ķieģeļu skurstenis

Lauka nojumes savulaik 
iestiklotas ar pašu un šefu 
spēkiem



VADĪTĀJAS

• No 1962. līdz 1974. gadam 
iestādi vada 

Dzidra Kārkliņa

• No 1974. līdz 2009. gadam 
iestādi vada

Zinaīda Kolerte

• No 2009. gada 30. jūnija 
iestādi vada 

Dzintra Eglīte 



IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 
• Moto: Mūžu mācies, mūžu dzīvo, visu mūžu audz

• Mērķis: veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības
likumsakarības un vajadzības

• Uzdevumi: attīstīt izglītojamo, respektējot viengabalainības principu – fiziski, emocionāli, garīgi,
sociāli un psihiski:

o veidot bērnā ES apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, jūtu, interešu un vēlmju apzināšanu;

o aktualizēt sociālās un kultūras pieredzes apguvi, izglītojamā emocionālā intelekta attīstību,
vērtību sistēmas veidošanu un tikumu izkopšanu;

o veicināt apkārtējās pasaules uztveri kopsakarībās, iespēju to dažādi attēlot – vārdos, dziesmās,
kustībās, formās, krāsās;

o sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei.



MŪSU VĪZIJA

• Grupās līdz 20 bērniem

• “Īpašajiem” bērniem palīgpersonāls

• Iestāde un teritorija renovēta

• Dalība starptautiskos projektos



HIMNA UN KALENDĀRS
 

 

 

 

  

 



PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 
“LIEPZIEDIŅŠ”

• Iestādē strādā 34 
darbinieki

• 6 bērnu grupas

• Darba laiks: 

no 7.00 līdz 19.00

• Bērnu skaits: 124 
(2016./2017.m.g.)



IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

• Pirmsskolas izglītības programma, kods: 0110111 11

• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem 
attīstības traucējumiem, kods: 01 0156 11

• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem, kods: 01 0158 11

• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagas attīstības traucējumiem, 
kods: 01 0159 11



PALĪGPERSONĀLS
• Stājas korekcijas 

nodarbības bērniem ar 
pēdu problēmām

• Speciālās izglītības 
skolotājs

• Logopēds

• Psihologs 



PALĪGI

• Bezvadu internets visā ēkā

• Katrai grupai pieejams dators, projektors un 
ekrāns

• Ir iespēja filmēt un fotografēt

• Ierīkota ugunsgrēka trauksmes signalizācija

• Kopš 2016. g. vasaras iestādē darbojas LIZDA 
pirmorganizācija

• Darbojas iestādes padome



DEKORI • Teritorija noformēta ikkatros svētkos



2016. g. rudenī 
demontē veco 
skursteni un 
uzbūvē jaunu

Katras grupas 
rotaļlaukumā: 
smilšu kaste, 
šūpoles un 
dažādi 
pašgatavoti 
atribūti

ĒKAS UN TERITORIJA



ĀRA NOJUMES

• 2015. g. rudenī visas 6 vecās nojumes tiek 
nojauktas

• 2016. g. vasarā top viena jauna nojume



ĒKAS UN TERITORIJA

• Iestādes teritoriju kopš 1977. gada 
apjož drāšu pinuma žogs. 

• Tāds ir arī iebraucamo vārtu vecums.



TRADĪCIJAS

• Pasākumi bērnu bibliotēkā 2x gadā

• Bibliotēka bērnudārzā 1x mēnesī

• 1-2x mēnesī viesojas leļļu teātri, 
komponisti

• Mūzikas skolas audzēkņu koncerts 
2x gadā Bērnu zīmējumu 

tematiskās izstādes 



BĒRNURĪTI
• Zinību dienas bērnurīts 1. septembrī

• Miķeļdienas jautrošanās

• Bērnu solokoncerts Latvijas dzimšanas dienā  

• Meteņu jautrības

• Valentīndienas diskotēka ar popielu

• Joku dienas bērnurīts 1. aprīlī

• Izlaidums 



• Mārtiņtirgus

• Piparkūku cepšana

• Ziemsvētku uzvedums kopā ar 
Ziemsvētku vecīti katrā grupā

• Ziemsvētku egles pašgatavotas
rotas

• Koncerts vecvecākiem

• Loku audzēšana vitamīnu 
sviestmaizēm

• Darbinieku Lieldienu uzvedums

• Māmiņdienas koncerts

• Līgodienas pikniks



AKTIVITĀTES
• Iesaistīšanās 

Vispasaules roku 
mazgāšanas dienā

• Olimpiskā diena

• Drošības nedēļa

• Latvijas 
ekoprogramma 
bērniem Cūkmena 
detektīvi

• Starptautiskā 
Dzimtās valodas 
diena

• Starptautiskā Putras 
diena



EKSKURSIJAS • Sešgadnieku ekskursija uz 
skolu

• Sešgadnieku ekskursija uz 
mūzikas skolu

• Ekskursija pie 
ugunsdzēsējiem-glābējiem

• Izlaiduma ekskursija



NOVADA PASĀKUMI

• Novada pirmsskolēnu 
rudens pārgājiens 

• Novada pirmsskolēnu 
pavasara sporta spēles

• Novada pirmsskolēnu 
sadziedāšanās svētki



BĒRNU UN VECĀKU KOPDARBI

• Uzzīmē savu mīļāko 
tautsdziesmu

• Radošo darbu skate, 
svētkus gaidot

• Ražas izstāde

• Sēņu izstāde



SPORTA AKTIVITĀTES
• Rudens sporta nedēļa

• Tautasdziesmu 
pārgājiens

• Ziemas prieku diena

• Lieldienu jautrās stafetes 

• Pavasara sporta svētki



KONKURSI • Zīmējumu konkurss Uzzīmē Elvīti

• Zaļās aptiekas zīmējumu konkurss Mana Aptieka

• Vivacolor radošo darbu konkurss

• Drogas izkrāsošanas konkurss Mazgā rokas pareizi

• Latvijas vecāku organizācijas “Mammamuntetiem» 
apsveikuma kartīšu Tēvu dienai konkurss



DARBINIEKIEM
• Mācību gada sākumā 

sveicam apaļās darba 
jubilejās mūsu iestādē 

• Sveicam 50 un 60 gadu 
jubilejās

• Sveicam mācību 
iestādes apsolvējot

• Sveicam jaunos kolēģus, 
darbu uzsākot

• Pārsteigumi 
atzīmējamās dienās

• Iesaistīšanās olimpiskās 
dienas velobraucienā

• Iesaistīšanās pilsētas 
svētku aktuvitātēs –
izstādēs, laivu braucienā



DARBINIEKIEM
• Pieredzes apmaiņas 

braucieni, ekskursijas  

• Teātra apmeklējumi

• Pavasara talkas Sila 
kapos

• Talkas iestādē

• Uzņemam ēnu dienu 

dalībniekus



UZŅEMAM VIESUS

Viesojas Mērsraga 
bērnudārzs Dārta

• Skrundas jauniešu centra 
aktīvisti darbojas ar bērniem 
gan telpās, gan laukumos

• Viesojas Kuldīgas kolēģes


