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Vai tu zini, kā es piedzimu?
Tā kā puķuzirnītis uzziedēju māmiņai,
tā kā puķuzirnītis apvijos ap tētiņu.

Starp dzīvības zvaigznēm daudzām, lai
prieks nu valda ar vēl lielāku sparu Jūsu mājās!

Mīļi sveicam mūsu iestādes vadītāju  - 
Ilzīti ar dēliņa piedzimšanu!

„Pasaku Valstības” kolektīvs, vecāki un bērni

Apsveikums
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jautrām prāta spēlēm, par katru pareizu 
atbildi prātniekus apbalvojot ar dāvanām.
     Un necik drīz.. jau pirmā pieturvie-
ta klāt – „Zinoo”, valstī lielākais bērnu un 
jaunatnes zinātnes centrs. Rosība te val-
dīja liela. Vecāki ar bērniem izmēģināja 
dažādas tehnoloģijas un pārbaudīja dabas likumus: mācījās matemātiku lēkājot, izbaudīja gra-
vitāciju šūpolēs, centās izprast berzi, braucot ar neparastiem kartingiem, veidoja zobratu pār-
nesumus, būvēja robotus… kopā vairāk nekā 30 dažādas ekspozīcijas. Bet diena tikai turpinās.
     Tālāk ceļš mūs visus veda uz Līgatnes takām, kur mūs sagaidīja ceļojošais rūķītis. Raits savā solī, rūķītis 
iepazīstināja ar Līgatnes skaistākajām alām, bunkuriem, pagrabiem, neizpalika arī amatu māja, kur 
tapa daudzi, skaisti radoši Ziemassvētku dekori no dabas materiāliem, kā dāvana saviem mīļajiem. Cī-
tīgi pastrādājuši gan bērni, gan vecāki pusdienās nopelnīja gardu zupu, karsti kūpošas desiņas un što-
vētus kāpostus. Un rau, arī otrais rūķītis klāt! Aicina visus rotaļās. Taču, kur ir dāvanas? Rotaļu rūķītis pa-
skaidro:” Tad,  kad  visus  darbus  spēsiet  veikt, dāvaniņas šurpu steigs.” Laiks atvadīties un doties tālāk.
 Līgatnes novads nav plašs, bet ļoti bagāts ar skaistiem apskates objektiem, par to mēs 
pārliecinājāmies nākošajā pieturas vietā – Ieriķu dabas parkā, kur mūs jau sagaidīja trešā rūķī-
te – Gudrīte.  Iestājusies jau tumsa, bet visas taciņas izgaismotas ar dažādu krāsu prožektoriem, 
lukturiem, svecēm un lāpām, paverot vēl nebijušu skatu uz Melderupi un tās ūdenskritumiem. 
Pavisam sirreāla gaisotne. Gudrīte rūķīte arī te neļauj snaust ne lieliem, ne maziem: gājām rota-
ļās, rakstījām vēstules Ziemassvētku vecītim un kā gan bez Ziemassvētku dāvanu maisa bērniem.

Ziemassvētku dāvana – ekskursija 
kolektīvam

Saulītei austot, 21. decembrī rosība Ādažos 
manāma ik uz soļa. Mazliet samiegojušies, 
toties smaidīgi un labā omā vecākiem lī-
dzi soļo bērni. Visiem ņiprs prāts un prieks 
par dienu, kura gaidāma atpūtai un jaut-
riem brīžiem, esot visiem kopā. Un tur jau 
tas ir, mūsu šīs dienas galvenais ceļa pava-
donis – Lielais autobuss. Naski iespurguši 
un ieņēmuši savas vietas, devāmies ceļā. 
Nav laika nevienam snauduļot, jo Ilzīte pa-
rūpējusies par āķīgām, izklaidējošām un 
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       Un vai vēl var būt skaistāks vakara noslēgums, kad visi plecu pie pleca saspiedušies, baudām 
siltu tēju un pīrādziņus pie ugunskura? Tā – Laimes atslēdziņa –  ģimeniskums. Ar smaidu dāvināta 
dāvana ir divkārt vērta. Paldies, Ilzīt par tavu smaidu un brīnumainu dienu, kuru mums uzdāvināji!

„Pasaku Valstības” kolektīvs

Novēlējums

Stipra Latvija var pastāvēt tikai tad, kad mūsu ģimenes ir laimīgas. Sievietes 
misija ir rūpēties par to, zinot un redzot, cik daudz  pūļu un rūpju, mīlestības 
Jūs – dārgās kolēģes, ieguldāt darbā, radās neviltota vēlme stiprināt mūsu 
ģimeni – kolektīvu, un kas gan esam mēs bez mūsu bērniem, vīriem, otrām 
pusītēm, kas ikdienā atbalsta mūs.
     Lai Jums mīļās dāmas izdodas nosargāt ģimenes pavardu, sniegt mīlestību 
saviem mīļajiem un palutināt ik pa laika sevi!

Vadītāja – Ilze Pētersone - Jezupenoka
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Ziemassvētku skaņās!

Kopā bariņos, 17. decembrī, pulcējās gan lieli, gan mazi, lai  nosvinētu ilgi gaidītos Ziemassvētkus. 
 Visi bērni ar prieku piedalījās uzvedumā „Mājiņa 
mežmalā”. Kā izrādījās mājiņā dzīvoja pavisam noskumis Mājas Gariņš. Sen krāsni neviens tur neti-
ka kurinājis, sen mazi nebija cepis.  Arī bērnu balsis tur sen nebija skanējušas. Gariņš domāja: ”Vai 
tiešām  visu mūžu mājiņa stāvēs viena?” Ziemassvētku vakars kluss un sniegots. 
 Rau, rau, bet kas tad tur tā garām cilpo? Mājiņai garām gāja gan zaķi, rūķi, lāču saime, pat 
vējš bija apmeties ap mājiņas stūri, bet nevienam mājiņa nebija pievilcīga. Līdz beidzot garām gāja 
cilvēki: mamma ar diviem bērniem, aizmaldījušies Ziemassvētku vakarā, meklējot eglīti. Ieraudzī-
juši mājiņu, tie ar lielāko prieku palīdzēja Mājas Gariņam aizdedzināt kamīnā liesmiņu. Ciemiņi bija 
aizkustinājuši gariņa sirsniņu. 

Viņš apsēdās un aizdomājās kas ir īsta laime? Ilgi nedomājot, aptvēra viņš to:

Man ir kur atgriezties,
Man ir kam uzticēties,

Es esmu laimīgs,
Jo mājas ir man.

       
   Izskanot bērnu dziesmām, spraigām dejām, kopīgām rotaļām ar Ziemassvētku vecīti, iestādes 
vadītāja teic: ”Lai Mājas Gariņš mīt katrā Jūsu ģimenē un sirds siltums katrā jūsu domiņā! 

Ļoti lielu paldies visiem pirmsskolas labvēļiem, viņu dāsnajām sirdīm par sniegto at-
balstu un prieka radīšanu katrā bērna sirsniņā!” 

      Uz satikšanos atkal citos brīnuma gaidīšanas svētkos!
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Intervija ar Roberta Bangas 
mammu - Santu

Enerģijas pārpilna, smaidīga, laimīga - tāda izskatās Roberta Bangas mamma – Santa, kuras la-
bie darbi ir redzami mums ik uz soļa.
Nu mums ir iespēja uzzināt par tiem vairāk.

Dod, Dieviņ, otram dot, ne no otra mīļi lūgt!

Kāda ir tava motivācija iesaistīties 
labdarībā?  
 Ar labdarību nodarbojos kopš es sevi at-
ceros, jau bērnībā pa kluso stiepu mājā suņus, 
kaķus, žurkas un arī pusdzīvus baložus. Lai arī 
cik tas nebūtu dīvaini, diezgan bieži vecāki arī 
padevās. Šobrīd pie mammas dzīvo divi suņuki, 
kurus esmu atvedusi. (pēdējo atvedu šajā zie-
mā, kad devos uz Latgali uz bērēm).
 Pati esmu uzaugusi samērā trūcīgā ģi-
menē un pilnībā izprotu kā jūtas tie, kuriem 
šobrīd palīdzu. Es zinu kā tas ir ēst vienu un to 
pašu nedēļām no vietas, zinu kā tas ir, kad ir divas maltītes dienā un uz skolu pusdienās ir jāņem līdzi 
gabaliņš rupjmaizes.
 Lielu paldies man ir jāsaka savam vīram, kurš dažādos veidos atbalsta manu darbību, palīdz ar 
padomu, dažreiz gan palīdz nolaisties uz zemes, kad sāku celt gaismas pilis. 
 Savukārt mana māsa ir pieradusi, ka jebkurā diennakts laikā var saņemt šņukstošu zvanu no 
manis, lieta tāda un tāda – nākošajā dienā jau puse viņas kolēģu ir visu vajadzīgo sarūpējuši.
 Labdarība, man tas ir parasts stāvoklis – nav gluži tā ka jūtos kā supervaronis ar domu, ka glāb-
šu visu pasauli. Bet par jebkuru situāciju nodomāju, vai es varu ko darīt šajā situācijā un vai man tas ir 
jādara? Zinu, ka nebūt nav jāatbild uz visiem palīgā saucieniem, jo daudziem tas vienkārši ir dzīves stils. 
Ja cilvēkam ir galva, divas rokas un divas kājas, tad viņam ir jādara viss iespējamais, lai padarītu savu 
un savu tuvinieku dzīvi labāku. Bet diemžēl daļa cilvēku uzskata, ka visi citi viņiem ir kaut ko parādā un 
viņiem pienākas.

Kas, tavuprāt, katrā cilvēkā veido izpratni par vajadzību palīdzēt citiem, kam klājas grūtāk?

 Domāju visbiežāk tā ir pašu pieredze, zinu ka daudziem tā ir reliģija, kas nosaka atdot desmito 
tiesu. Tagad ir tāds moderns teiciens emocionālā inteliģence – spēja izprast otru un iedziļināties citu 
problēmās. Ir patīkami, ka aizvien vairāk cilvēki domā ne tikai par personīgo labumu, bet ko es varu 
darīt priekš cita, kurš nevar darīt. Uzskatu, ka arī audzināšanai ir liela nozīme – ar savu darbību saviem 
bērniem cenšamies mācīt līdzcietību, spēju dažreiz atteikties no personīga labuma citu vajadzību dēļ. 
Mācām būt pateicīgiem par to, kas mums ir novērtēt to.
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Kas ir populārākās labdarības akcijas kurās iesaistās cilvēki?

 Nenoliedzami, viss, kas ir saistīts par un ap bērniem, jo liela daļa paši ir vecāki un parasti nostrā-
dā vecāku instinkts, līdzjūtība. Visbiežāk tiek atbalstītas akcijas, kas saistītas ar apģērbu un visām sadzī-
vei nepieciešamajām lietām. Bērni ātri izaug no drēbēm, rati un zīdaiņu gultiņas nav nepieciešamas ir 
laiks iegādāties jaunas lietas, vecās tiek atdāvinātas. Protams laikmetā, kad ir lietu pārbagātība, vecās 
rotaļlietas apnīk, nāk jaunas un jebkuram šādā veidā ir iespēja piedalīties šajā ciklā, pat tas kurš nav 
īpaši turīgs. 
 Ik pa laikam cilvēkus arī sapurina kādas SOS situācijas, kāds liels negadījums ar īpašumu vai ve-
selību, tad līdzcilvēki ļoti mobilizējas. Ziedo arī finanšu līdzekļus.

Ko esi paveikusi labdarības jomā?

 Labdarības projekti ir bijuši ļoti daudzi, visus būtu pagrūti uzskaitīt. Darbojos gan privāti ar ģi-
meni, gan bērnu dibinātas biedrības „EURIKA” vārdā. Šobrīd esmu kā brīvprātīgā www.eurika.lv, jaunie 
puiši mani ir laipni pieņēmuši savā bariņā, par ko esmu bezgala pateicīga, jo varu darīt to, kas man 
patīk, bet nu jau oficiālākā līmenī. Tuvākais lielais projekts ir sarīkot jūnijā bērniņiem „Jauno talantu 
vasaras nometni” piecu dienu garumā, ļoti cītīgi meklējam finansiālo atbalstu.
Atbalstu dažādos veidos maznodrošinātās ģimenes, draudzējos ar „Lejasstrazdu” bērnu namu, Ziemas-
svētku periodā ar bērnu zīmētu ziemassvētku kartiņu palīdzību, palīdzam bērnu slimnīcai iegādāties 
reanimācijas iekārtas.
Principā uzskatu, ka nodrošināšana ar mantām ir sekundārs darbs. Vairāk piedomāju pie netaustāma-
jām lietām, man ļoti patīk dāvāt sajūtas, laimi, pārsteigumu un sirsnību. Ar Lejasstrazdiešiem kopā at-
pūtāmies pie jūras veselu nedēļu. Mēs ar vīru sarīkojām viņiem burgeru ballīti. Kādu dienu konstatēju, ka 
visi bērni ir pie mūsu mājiņas, kad dodamies gulēt un, kad mostamies – viņiem neko no tevis nevajag.  
Tikai to vien kā būt blakus, iedot roku, komunicēt un protams mazākajiem samīļošana ir kā medus.
Pēdējais labais darbiņš – ar kādu dāsnu puisi no Londonas un „EURIKA” pārsteidzām trešās grupas inva-
līdu, vientuļo tēvu Gunti no Viesītes un viņa divus bērniņus. Neskaitot sarūpētās mantas, vairāku simtu 
eiro apjomā un tehniku – mēs viņus atvedām uz Rīgu, bijām kafejnīcā, bijām kino, bijām rotaļu lau-
kumā un nobeigumā vēl viņi nakšņoja viesnīciņā Rīgā. Jāņem vērā fakts, ka meitiņa ir īpašais bērniņš, 
viņu pārsteidzām internāta dārziņā, kur parasti viņa tiek vesta uz nedēļu.

Stāsts, kurš man liek turpināt darīt labos darbiņus?

 Parasti, kad dodos pie kādas no ģimenēm, cenšos savākties, neizrādīt pārdzīvojumu un bažas. 
Negribas, lai mazie redz asaras, labāk lai tie asociē mani ar dzīvesprieku un sirsnību. Taču brīdī, kad 
man kino teātrī bija jāatvadās no Gunta un viņa bērniņiem – mazie man lēcienā metās virsū, bučoja un 
mīļoja, gandrīz nogāzdami mani no kājām. Tajā brīdī nespējām valdīties neviens, visiem asaras acīs un 
mazajiem neviltota sajūsma par visu, kas notiek. Tajā brīdī vēlreiz guvu apstiprinājumu, kādēļ es/ mēs 
to visu darām.

Gribētu pateikt milzīgu PALDIES PII „Pasaku valstība” vadībai. Paldies, ka ļaujiet mums 
īstenot labos darbiņus, iesaistot visus PASAKU VALSTĪBNIEKUS un piedalāties pašas.
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Kas ir Ilona Nagle?

Strādā PPII„ Pasaku Valstības” pagarinātajā grupā par 
skolotāju.
Profesija - Sākumskolas skolotāja.
2009.-2013. - laika posms pavadīts ASV, aktīvi piedaloties 
sabiedriskā dzīvē, prezentējot valsti, organizējot 
pasākumus, iepazīstot citas kultūras un nācijas.
2009.-2011.-„Adult Learning Center”, angļu valoda - Virginia Beach, 
ASV - pirmie soļi valodas apguvē.
Ilona saka:” Paldies ASV par citu dzīves uztveri, par sajūtu, ka visu varu izdarīt, galvenais nebaidīties par 
pašpārliecinātību ko atvedu mājās!”
2013 gada marts - „Facilitating, Leadership and Group skills course” - ASV Armijas koledža, ASV.
2013 gada marts - Pateicības sertifikāts par ieguldīto darbu, organizējot ikgadējo starptautisko 
studentu pasākumu ASV Armijas koledžā.

    Ilona pati sevi raksturo kā radošu, aktīvu, ar labu humora izjūtu apveltītu cilvēku, kura saglabā ve-
selīgu paškritiku. Ļoti patīk daba. Pastaigas pa mežu, sēņošana, ogošana, ravēšana dārzā, ierakša-
nās ar pirkstiem zemē! Jūra, Gauja, peldošās pīles un gulbīši, kurkstošās vardes kanālā pie Gaujas, 
mošanās 5 no rīta, putnu čivināšana, klusums un miers - tā ir sava veida meditācija.
   Darbā ar sākumskolas bērniem Ilonai patīk izprast viņu personības, atrast ar  katru no viņiem  
kopējo valodu, sajusties gandarītai, ka pēc laika ir paredzama katra frāze, kas var sekot bērnu sa-
runā. Būt mīļai, jaukai, stingrai, izjust to, kādai būt, trāpīt desmitniekā, saglabāt cieņu pret sevi un 
cienīt apkārtējos - tas ir galvenais iemesls, kāpēc Ilona strādā ar pagarināto dienas grupu “Pasaku 
Valstībā!”

Dzīves moto
“Tev vienmēr ir izvēle, ko darīt vispirms, ko pēc tam un ko nedarīt nemaz.”

(Braiens Treisijs)
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Hip, hip urā!!! Nu ir jauka diena klāt! Ballīte ar savu mī-
ļāko rotaļlietu, kura atnesta no mājām.  Varena rotaļ-
lietu parāde: lelles, mašīnas, plīšu lācīši, helikopteri ar 
pulti un robotiņi…  bērniem acis zib, ar visām izspēlē-
ties katrs grib. Jautrās rotaļās un dejās bērni ar svētku 
viesiem – lācīti ķepainīti un lellīti Lollīti, noskaidroja, ka 
par savām rotaļlietām ir jārūpējas, ka tāpat kā savai istabai ir jābūt sakoptai, arī rotaļlietas nedrīkst 
būt netīras, saplēstas, nosviestas uz grīdas. Lācītis ar lellīti raizējās, ka tik nav tā, ka bērni paspēlē-
jas ar rotaļlietu, tad tā ātri apnīk un to ”nomet stūrī”, jo acis jau ir ieraudzījušas nākamo rotaļlietu. 
Bet ja nu tā tomēr ir noticis, vajadzētu atcerēties, ka 
reiz tās taču bija mīļas un pateikt tām „paldies”! Savu-
kārt pārņem mīļa sajūta, ka ballītē bija redzamas arī 
tādas rotaļlietas, kuras neskatoties uz laika atstātajām 
zīmēm, bija ar izplūkātiem kažociņiem un grumbiņām 
mīļotā drauga sejā!
    Un kas gan būtu ballīte bez dāvanām. Bērni no svēt-
ku viesiem saņēma izglītojošas metodiskās spēles un 
jaunas puzles. Tas – par centību!

      Jau no mazotnes  Jeļena zinājusi, ka vēlas izprast visu, kas saistās ar šuvējas arodu. Tagad zi-
nāšanas diendienā tiek liktas lietā: pie jaunām drēbēm tiek ne tikai pati, bet arī viņas bērni: divas 
meitas. Arī strādājot pirmsskolā, ik pa laikam nākas sašūt kādu bērnu rotaļlietu, uzšūt jaunu spil-
vendrānu vai izpalīdzēt kolēģiem, uzliekot apģērbā 
stilīgu ielāpu.
    Jeļena bērniem demonstrēja savam darbam ne-
pieciešamos instrumentus: šķēres, šujmašīnu, adatas, 
kniepadatas, uzpirksteņus, taisnus un izliektus lineālus 
(lekālus), krītu atzīmēšanai uz auduma, diegus, dažāda 
materiāla audumus, lentes, pogas, rāvējslēdzējus, āķī-
šus un citus aizdares materiālus.
    Ko dara šuvējs? Šuvējs piegriež, sagriež, sadiedz, 
sašuj dažādus audumus ar rokām vai šujmašīnu, labo 
apģērba defektus, izmaina jau gatavus auduma darinājumus vai izgatavo jaunus fasonus, ievēro-
jot klienta vēlmes un ķermeņa izmērus. Jeļena stāsta: ”Taču kā jau katram aroda meistaram, arī 
šuvējas darbs prasa lielu pacietību, atbildību un prasīgumu pret sevi!”

"Pasaku Valstībā” rotaļlietu 
ballīte

Skolotāju palīgs – Jeļena Druviete iepazīstina pirmsskolas 
bērnus ar savu vaļasprieku – šūšanu
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To noskaidrot „Taureņu” grupas bērniem palīdzēja Baiba – 
Amandas mamma no „Taureņu grupas. 
Baiba pastāstīja bērniem, ka strādā zinātniskās pētniecības iestādē, kas nodarbojas ar uzraudzību 
un kontroli zāļu gatavošanā, uzglabāšanā un to izplatīšanā.
    Farmaceits pagatavo un izsniedz ārstu parakstītās zāles, kā arī sniedz pircējiem informāciju par 
šīm zālēm un to lietošanu. Konsultē ārstus un citus medicīnas darbiniekus par dažādu medikamen-
tu izvēli, nepieciešamajām devām. Zāļu izgatavošanas farmaceits izgatavo zāles.
Farmaceitiem nepieciešama augstākā izglītība farmācijā. Mācību ilgums – 5 gadi.

Daži no Baibas padomiem bērniem: 
• Nedrīkst bez vecāku atļaujas aiztikt medikamentus.
• Tabletes nedrīkst vieglprātīgi izmest miskastē, tās ir jānodod atpakaļ aptiekā;
• Nedrīkst lietot zāles, kurām beidzies derīguma termiņš;
• Vitamīnus jālieto no rīta pēc brokastīm;
• Vairāk jālieto uzturā dārzeņus un augļus. Jāuzturas svaigā gaisā;
• Krāsas medikamentiem neesot tikai skaistumam, bet tādēļ, lai cilvēkiem būtu vieglāk atcerēties, kas 
tiek lietots.

Sirsnīgs paldies Baibai Bergmanei par izglītojošo
 pēcpusdienas nodarbību bērniem!

„Pasaku Valstībā” pie bērniem ciemojās ugunsdzēsējs, kurš bērnus iepazīsti-
nāja ar sava darba pienākumiem, darba inventāru un apģērbu.  
Bērni noskaidroja, ka ugunsdzēsējs dzēš ugunsgrēkus,  veic cilvēku glābša-
nu ugunsgrēkos, ceļu satiksmes negadījumos, ēku nogruvumos, uz ūdens, 
glābj arī dzīvniekus. Viņš sadarbojas ar policiju, neatliekamo medicīnisko pa-
līdzību un citiem dienestiem. Nelaimes gadījumā jāzvana uz telefona numu-
ru 112.  Ar sērkociņiem nedrīkst spēlēties u.c. bērniem svarīgu informāciju.

Paldies „Mārīšu” grupas Elīzas Justes tētim 
par izglītojošo rīta nodarbību grupas bērniem!

Ko dara farmaceits?

Pie bērniem ciemojas ugunsdzēsējs 
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Bērnu lielais prieks, pašiem redzēt, kur un kā tiek remon-
tētas mašīnas. Kā darbojas domkrats, auto pacēlājs, kāds 
izskatās akumulators u.c. detaļas.

Sirsnīgs paldies par laipno uzņemšanu Artim Brūverim!

Šā gada12. martā Ādažu militārajā poligonā notika Atvēr-
to durvju diena.
    Ne tikai skolēniem, bet arī mūsu pirmsskolniekiem no 
„Pasaku Valstības” tā bija iespēja ielūkoties citkārt slēgta-
jā teritorijā un iepazīt karavīru ekipējumu, bruņojumu un 
tehniku, kā arī sadzīves apstākļus. Bērnu actiņas zibēt zib, 
visu aplūkot tās grib. Bērnus pārsteidza, ka poligons ir kā 
liela, noslēgta, slepena pilsēta, kurā ir medicīnas aprūpes 
centrs, kapela, liela ēdnīca, sporta zāle ar alpīnistu sienu, 
pašiem sava zāle dažādu kultūras pasākumu atzīmēšanai 
un svētku svinēšanai. Taču visvairāk bērniem patika vē-
rienīgās bruņumašīnas, kurās varēja ne tikai iekāpt, bet 
arī pataustīt, izpētīt un uzdot karavīriem sev interesējo-
šos jautājumus.

   24.martā PPII „PASAKU VALSTĪBA”, filiālē Ādažos, Gaujas ielā 4, vadītājas vietniece Dace Bokta 
rīkoja semināru pirmsskolas skolotājiem „KAS TE? KAS TUR? KAS VISKAUTKUR?”. Atbildes uz šiem 
jautājumiem meklēja 22 pirmsskolas skolotājas no dažādām Pierīgas pirmsskolas izglītības iestā-
dēm. Skolotājām bija iespēja noskatīties video filmiņā uzņemtu integrēto rotaļnodarbību mate-
mātisko priekšstatu veidošanā „Pelēnu” grupiņā, bērniņiem vecumā no 1,5 – 3 gadiem, kuru va-
dīja pirmsskolas skolotāja Kristīne Krjukova. Rotaļnodarbībā galvenais akcents tika likts uz dažāda 
lieluma un formu kartona kastēm, ar kurām bērni aizrautīgi būvēja rotaļu mājas, spēlējās, krāsoja, 

Ekskursija uz autoservisu

Ekskursija uz Ādažu 
militāro poligonu

Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pieredzes skola 
pedagogiem PPII "PASAKU VALSTĪBĀ” filiālē
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kā arī apguva jaunus jēdzienus „uz”, „zem” 
un „iekšā”. Lai ikdienas pedagoģisko proce-
su darbā ar bērniem padarītu interesantāku 
un aizraujošāku, filmiņā tika arī demonstrē-
tas dažādas idejas – lielāka prieka par iekāp-
šanu tukšā kastē nav! Par to mēs pārliecinā-
jāmies redzot kā iekāpjot tukšā kastē bērni 
priekā staro, izjūtot ar savu ķermeni cik lieli 
vai mazi viņi ir! Ja vēl iedod krāsainos krī-
tiņus un ļauj apzīmēt kastes sienu – ticiet 
man, miers garantēts! Kastu pielietojuma ie-
spējas ir ļoti plašas, to pierādīja piecas pedagogu komandas, kuras no tukšām kastēm izgatavoja 
un prezentēja materiālus ģeometrisko formu apguvei pašiem mazākajiem. 
    Šīs dienas rīts pagāja radošā gaisotnē un jaukās diskusijās pie kafijas tases par mūsu darbu – dalo-
ties pieredzē, uzmundrinot jaunos pedagogus, kā arī daloties ar savām radošajām idejām. Paldies 
visām kolēģēm kuras atrada laiku, lai apciemotu mūs. Uz tikšanos nākošreiz!

 Vadītājas vietniece Dace Bokta

Ņemot vērā bērnu vecāku ieteikumus un tā rezultātā veikto MILZU! graudaugu pārslu degustāciju, 
Ādažu privātā pirmsskolas izglītības iestāde „PASAKU VALSTĪBA” saviem šobrīd 125 prinčiem un 
princesēm launagā un nākotnē arī brokastīs servēs MILZU! Prieku, MILZU! Spēku, MILZU! Veiklumu 
un MILZU! Prātu.
    MILZU! graudaugu pārslu ražošanā tiek izmantoti tikai Latvijā audzēti graudaugi – kvieši, rudzi 
un auzas, kā arī produkta citas sastāvdaļas – medus, smiltsērkšķi un dzērvenes. Ražošanas procesā 

netiek lietotas kaitīgas sastāvdaļas, kā arī 
cukurs un kakao tiek pielietoti samazinā-
tās devās. 

Viss MILZU! produkcijas ražošanas pro-
cess veidots tā, lai maksimāli saglabātu 
vitamīnus, minerālvielas un šķiedrvielas.

MILZU! uzsāk sadarbību ar Ādažu privāto pirmsskolas 
izglītības iestādi "PASAKU VALSTĪBA”
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Vecāku balle!

     Kad vējā griezās pēdējās sniegpārslas un gaisā tikko jaušamas pirmās pavasara vēsmas, ikdienas 
darbu steigā vecāki atvēlēja brīvu vakaru, lai š.g. 27. martā apmeklētu vecāku balli, kura pirmo 
reizi norisinājās PPII „Pasaku Valstība”.
    Tā kā vecāku balle notika dienā, kad visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā teātra diena, „Pasaku 
Valstības” kolektīvs vecākiem prezentēja teātra skeču „BIO rācenis” mūsdienu interpretācijā.

     
Vakara gaitā par viesu pozitīvajām 
emocijām rūpējās iluzionists Voldemārs 
Veiss, rādot dažādus burvju trikus un 
ievedot mūs neparastā maģijas pasaulē. 
Šo neparasto mākslu V. Veiss esot apguvis 
privātstundās pie vairākiem Eiropas 
iluzionisma meistariem, vēlāk savu 
talantu un meistarību attīstot festivālos 
dažādās valstīs. Taču, kā jau ballē pieklājas, 
neizpalika arī dzīvās mūzikas ritmi, par 
kuriem rūpējās grupa „Tandēms trijatā”. 
Pasākums tās dalībniekiem sniedza 
iespēju ne tikai izbaudīt mūziku un dejas, bet arī piedalīties amizantās, neparastās un atraktīvās 
atrakcijās.

Sirsnīgu paldies pirmsskolas kolektīva 
sastāvam par labprātīgu iesaistīšanos 

izrādes „BIO Rācenis” tapšanā, 
vecākiem – par sirsnību, atsaucību un 

lustīgi pavadītu laiku VISIEM KOPĀ!
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Jau ar pirmajiem bērnu soļiem rīta agrumā, pirmssko-
las „Taureņu” grupu iekārtojums liecināja par neparas-
tas dienas sākumu. Krēsli un galdi apgāzti uz otru pusi, 
rotaļlietas un metodiskās spēles nav atrodamas paredzētajā vietā. Arī citas grupas skolotājas smai-
da, veltot bērniem viltīgu skatienu, un nevelti….. izrādās „Taureņu” grupā šodien viesosies „Mārīšu” 
grupas bērni, bet „ Taureņu” grupas bērniem par labu esam jāpieņem „Mārīšu” grupas apartamen-
ti. Kas var būt labāks par to? Jaunas metodiskās spēles, grāmatas un cita skolotāja, kura vadīja rīta 
aplīti un rotaļnodarbību.
    Arī svētku zāle bija pārtapusi par neierastā skatā. Tajā valdīja liela rosība, jo demonstrēt savus 
tērpus ieradās visas trīs pirmsskolas grupas. Bērni bija 
gana pacietīgi, gaidot savu iznācienu. Uz skatuves va-
rēja redzēt plašu modes industrijas interpretāciju un 
neparastus modes risinājumus.
      
Lielu paldies sakām visiem vecākiem par atsau-
cību un izdomu tērpu modelēšanā, par ačgār-
no, jocīgo, spocīgo dieniņu pirmskolā!

Silta, silta saulīte
Istabas gala,
Zaļa, zaļa zālīte
Lieldienas rītā.
 
     Laikā, kad pamales pieskandina putnu dziesmas un 
zemīte pamostas no ziemas dusas, saulīte ielūkojas katrā mājā un sasilda visus ar saviem siltajiem 
stariņiem. Lieldienas ir pavasara saulgriežu svinības. Pirmsskolā “Pasaku Valstība” svētki tika atzī-
mēti 7. aprīlī, kurā bērni iepazina un izdzīvoja Lieldienu prieku kopā ar pavasara Saulīti.
    Jau no rīta bērni ieradās pirmsskolā ar mājās skaisti nokrāsotām olām. Bērni dalījās pieredzē olu 
krāsošanā, kā arī novērtēja draugu veikumu. Kā jau tradicionāli ierasts, neizpalika olu dancināša-
na, ripināšanas sacensības un olu stiprumu kaujas. Bērni kopā ar Saulīti dziedāja dziesmas, skaitīja 
dzejoļus un gāja rotaļās. Pavasara Saulīte pacienāja visus ar šokolādes oliņām un novēlēja raibu, 
saulītes apspīdētu pavasara dienu!

AČGĀRNĀ DIENA

Pie bērniem ciemos pavasara 
Saulīte
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Sveicam Ādažu novada  PPII „PASAKU VALSTĪBAS” 
radošo kolektīvu ar piedalīšanos Pierīgas novadu 
pirmsskolas pedagogu radošo darbu skatē, kas no-
risinājās 26. februārī Pierīgas izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldē!

Skatē tika prezentēti dažādi didaktiskie materiāli, spēles, didaktiskās rotaļas, metodiskie materiāli 
un pat scenāriji, pavisam kopā tika iesniegti deviņpadsmit darbi. Divi no tiem bija radīti „PASAKU 
VALSTĪBĀ”. Savu darbu skatē prezentēja „Taureņu” grupiņas skolotāja un metodiķe Sanda Sīle, 
iepazīstinot žūriju un skates dalībniekus ar pašas gatavotajām mācību filmiņām bērniem, ar kuru pa-
līdzību bērni gūst plašāku priekšstatu par dabu, tās parādībām un norisēm. Lai to paveiktu, darbs 
bija ļoti laikietilpīgs, bet tas vainagojās panākumiem, jo tas ieguva žūrijas simpātijas balvu, kuru 
Sandai Sīlei pasniedza Pierīgas IKSP galvenā speciāliste izglītības jautājumos Vija Tomiņa.
    Otrs darbs, kuru prezentēja mūsu iestāde bija vadītājas vietnieces Daces Boktas un „Taureņu” 
grupiņas skolotāja palīga Elīnas Eglītes sarakstītā dzejoļu grāmatiņa „Dzejolīši katrai dienai”, 
kas  atspoguļo situācijas ar kurām bērni saskaras ikdienā – sasveicināšanas, atvainošanās, zobu 
tīrīšana, pusdienošana un arī jaunu zināšanu apguve. Šie dzejolīši ir tapuši tādēļ, lai bērnu ikdienu 
padarītu interesantāku un aizraujošāku, kā arī iemācītu bērniem drošību uz ielas, mājās vai interne-
tā, kā arī lai sekmētu bērnu valodas  attīstību, bagātināt bērnu vārdu krājumu, un protams trenētu 
viņu atmiņu tos iemācoties no galvas.
    Mums apkārt notiek brīnumainas lietas un notikumi, kurus varam “ietērpt” vārdos, lai turpinātu 
sarakstīt dzejoļus, vai redzēto un nofilmēto samontētu mazās filmiņās. To visu mēs vēlamies pa-
rādīt bērniem – cik mūsu pasaule ir skaista un dažāda, tāpat kā mēs! Mēs noteikti turpināsim uz-
sākto – radīsim jaunas un aizraujošas filmiņas, kā arī dzejoļos aprakstīsim visu kas notiek „PASAKU 
VALSTĪBĀ”.

Vadītājas vietniece  - Dace Bokta

Sirsnīgs paldies visiem  mazajiem un lielajiem 
talkotājiem par rotaļu laukuma apkārtnes sa-
kopšanu, par nepieciešamo darba instrumentu 
sagādi, padomu un atbalstu!
Visi kopā mēs to paveicām! :)

PPII "PASAKU VALSTĪBAS” 
radošais kolektīvs!

Talka
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25. aprīlī PPII „Pasaku Valstības” telpās norisinājās pirmās pa-
līdzības medicīnas kursi, kurus apmeklēja ne tikai skolotājas, 
bet arī skolotāju palīgi un saimniecības daļas vadītājas.
    Brīdī, kad, ja nu notiktu kāds negadījums pirmsskolā, cil-
vēkam bez priekšzināšanām var iestāties apjukums, šoks un 
zust spēja rīkoties ātri un adekvāti. Tieši tādēļ pirmās palīdzības pamatprogramma sniedza zināša-
nas, kas ļauj ikvienam sniegt pirmo palīdzību un mazināt iespējamās negadījuma sekas.
    Pirmsskolas personāls pamatprogrammā apguva zināšanas par ABC shēmu (A –  elpceļi B – el-
pošana C – cirkulācija), šoku, dzīvībai bīstamu asiņošanu, slimībām, aptieciņas saturu un citām pa-
līdzības sniegšanā nozīmīgām tēmām. Tāpat pirmās palīdzības kursos informēja par paša glābēja 
drošību un pasākumiem, kas jāveic, lai spētu efektīvi palīdzēt, vienlaicīgi nepakļaujot sevi pašu un 
citus riskantām situācijām. Pirmās palīdzības kursos mācīja arī  par „glābšanas ķēdīti” - detalizētu 
rīcības secību, atrodoties negadījuma vietā.
 Sargāsim sevi un savus bērnus, lai pavasaris un vasara būtu pilns ar smaidiem un pozitīvām 
emocijām!

 
Teātris 2 ar izrādi „Rūķītis svečulējējs”                                              „Pasaku Valstībā” ciemojas mūziķis,                                   
             komponists un bērnu draugs  - Imants  
             Paura ar koncertprogrammu „Jautrais  
             mocītis.”

Ērika Baloža muzikāla izrāde „Ķiplociņš uz pirātu kuģa”

Pirmās palīdzības kursi "Pasaku 
Valstībā”

Viesmākslinieki pie bērniem
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Mana mīļa māmulīte!

Izklaidējoša Rīgas 
cirka programma 
"OKI DOKI". Šovā  
bērnus pārsteidza  
klauni, dažādi 
dzīvnieki, burvju triki 
un žonglieris. Cirks, 
kurā valdīja jautra 
noskaņa, joki, smiekli 
un nedaudz maģijas.

Šī ir īpaša diena, visīpašākā kāda vien var būt… 
Tā ir māmiņu diena. Kā ierasts šajā dienā, tieši 
māmiņas saņēma tik daudz mīlestības un prieka 
no saviem mazuļiem, cik daudz vien iespējams.
    Lai arī sanāk ikdienā pa  kādai ķildai, tās nespēj 
aizēnot visdārgāko – mīlestību! Tikai mamma 
spēj mīlēt tā, kā neviens cits… 
Kā brīnumainā pasakā, kā visbaltākajā sapnītī 
es atnācu pie Tevis, māmulīt! Klusi, klusītiņām, 
kad smaržoja ievas, kad svēteļi atgriezās mājās, 
kad puķudobē uzziedēja krāšņākie ziedi… es 
ierados pie Tevis!
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"Taureņu” grupas bērnu dzejoļi 
"Es mīlu tevi, māmiņ!”

Lai puķītes augtu,
Taurentiņi lidotu,
Māmiņa priecātos
Un tētis smaidītu.

Lai saulei lecot,
Tētis satiktos ar mammu
Un abi kopā….
SAUĻOTOS!
    /Brenda Kapilova, 4 gadi/

Vējiņš pūš
Un saulīte to gaida,
Vējiņš pūš
Un saulīte tam seko līdz.

Puķīte aug smaržīga
Māmiņa gaida, kad izaugs tā liela,
Māmiņa smaida kopā ar puķīti!
            /Adriana Giela, 5 gadi//

Saulīte rotājas un spoži spīd,
Bet naktī gultiņā gulēt iet.
Mēnestiņš zvaigznes pēta
Un skatās kā bērni guļ.

Māmiņa ir sirsnīga un mīļa,
To var samīļot un iedot buču!
Arī omīte ir smaidīga,
Tā kā mana māmiņa!
  /Kristofers Štegmanis, 6 gadi/

Māmiņ, mīlu tevi!
Atnesīšu ziedus tev.
Samīļošu, sabučošu,
Uztaisīšu torti.

Māmiņ, zīmējumu zīmēšu,
Vāzē puķes ielikšu,
Uztaisīsim pankūkas,
Jautri svētkus svinēsim!
                                   /Amanda Bergmane, 5 gadi/

Šodien putni čivina,
Mīlu tevi, māmiņa!

Kad man grūti,
Māmiņa steidz palīgā.
Kad es slima,
Māmiņa liek gultā.
Un, kad saulīte iet mākoņu gultiņā,
Atnāk mēnestiņš ieaijāt visas māmiņas
Uz plašās pasaules.
                    /Elizabete Judina, 5 gadi/

Putniņi ārā čivina,
Saulīte spoži spīd,
Māmiņai ir laba oma,
Māmiņa man viena.

Māmiņa ir priecīga,
Tā ir ļoti laba!
Puķītes plaukst,
Lapiņas aug.
                     /Samanta Šlesere  Strautiņa, 6 gadi/

Lai saulītei ir māja,
Lai vējš to šūpotu!
Lai māmiņai ir prieks,
Ka tētis to mīļo!
                          /Markuss Ošiņš, 4 gadi/
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 Pagājušajā gadā SIA „LAIK”  privātā pirmsskolas izglītības iestāde „PASAKU VALSTĪBA” ie-
sniedza biedrībā „Gaujas partnerība” un šajā gadā īsteno projektu “Brīvā laika pavadīšanas iespēju 
dažādošana pirmsskolas un skolas vecuma bērniem Ādažu novadā”. Projekts tika iesniegts Lauku 
atbalsta dienestā finansējuma saņemšanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai   
 Lauku attīstības programmas (LEADER) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzī-
ves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 
 Projekta mērķis: Dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas pirmsskolas un skolas vecuma 
bērniem Ādažu novadā.
 Projekta rezultātā š.g. maija mēnesī tika iegādāts rotaļu un sporta inventārs: mīkstie rotaļu 
elementi, sporta inventārs (galda teniss un florbols) un galda spēle (galda futbols). Projekta ietva-
ros iegādātais inventārs veicina bērnu attīstību. Bērniem ir lielākas iespējas saturīgi pavadīt laiku 
dažādās brīvā laika nodarbēs.  
 Projekta kopējais finansējums: EUR 4 370,00, no kuriem Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai finansējums: EUR 2 622,00, privātais līdzfinansējums: EUR 1 748,00.

Liels prieks un gandarījums par īstenoto projektu
"Brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana 
pirmsskolas un skolas vecuma bērniem Ādažu novadā"
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Daži bērni skolā ciemojušies jau agrāk, jo tur mācās mā-
sas un brāļi, tāpēc mācību iestādē dažas telpas bija jau 
pazīstamas.
    Skolā bērni bija īpaši gaidīti. Pirmsskolniekus uzrunāja 
direktora vietniece izglītības jomā mācību darbā – Ani-
ta Rubene. Bērni tika iepazīstināti ar klašu telpām, iekšējās kārtības noteikumiem. Tika dota iespēja 
nedaudz pavērot, kā klasēs mācās vecāko klašu skolēni, kā bērni spēlē basketbolu un vingro pel-
dēšanas nodarbībās. Īpaši bērnu interesi izraisīja putnu vērošana ligzdošanas vietā, izmantojot ko-
doskopu klases telpā. Ekskursijas beigās bērni dāvanā katrs saņēma grāmatzīmi un mazu kārumu, 
saulainam dienas turpinājumam.
    Atpakaļ ceļā uz pirmsskolu, bērni vairs neievēroja Gaujas tiltiņu, garāmbraucošās mašīnas, tikko 
salijušās lietus peļķes, jo katrs domāja par redzēto un piedzīvoto.
    Mēs sakām mīļu paldies skolas vadībai par iespēju  būt Ādažu vidusskolā, kurā saulīte rītos spožāk 
spīd un  Gaujas malā mīļā skola gaida!

    

Klāt maija mēnesis, kurš pārsteidz un sajūsmina ar savām pārmaiņām dabā! Un ne tikai! Maijs ir 
pēdējais brīdis, kad aizdzīt prom slinkumu, saņemties, jo tuvojas 30. maijs - PĒDĒJĀ SKOLAS DIENA!
30. maiju gaida ikviens skolēns, jo tā ir mācību gada PĒDĒJA SKOLAS DIENA. Arī mēs, PPII „Pasaku 
Valstības” pagarinātās grupas skolēni, esam  padarījuši godam visus nepadarītos darbiņus, lai sa-
gaidītu vasaru un priecātos no sirds! 
Mēs, skolotājas Agnese un Ilona, centāmies darīt visu iespējamo, lai mājas darbi tiktu izpildīti, lai 
netiktu nokavēta neviena ārpusstundu aktivitāte, lai būtu radošs, sportisks, jautrs, nopietns noska-
ņojums  „Pasaku Valstībā”. 

Mūsu Ziemassvētki!

Sveiciens no Pagarinātās grupas skolotājām!

Sagatavošanas grupas bērni 
ciemojas Ādažu vidusskolā
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Lieldienas ir klāt!

Sveika, vasara!

Esam skumīgi, jo atkal satiksimies tikai rudenī!

Novēlam saviem audzēkņiem:
Labas liecības un saulainu, piedzīvojumiem bagātu vasaru!

Skolotāja: Ilona un Agnese
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Izlaidums

Mazie prātnieki

    Bērnudārza izlaidums parasti ir nozīmīgs notikums ikviena bērna ģimenē, 
kas paliek prātā ilgi – tas ir pārmaiņu laiks, kad no bērna, kuru audzinātājas 
un auklītes ir mazliet pat lutinājušas, mazais cilvēks pārtop skolniekā, kam 
atbildīgi jāmācās un jāiemācās kļūt patstāvīgākam. 
    Šogad izlaidums norisinājās 27 . maijā. Lai arī pirms-
skolas absolventi bija tikai 2, izlaidums izdevās gana 
sirsnīgs un jauks, jo tos mīļi sveica ne tikai skolotājas, 
bet arī pašu grupu bērni.

• Bērni ar skolotāju dodas 
mierīgā pastaigā. Kaut kur 
tālumā vairākas reizes ie-
dziedas gailis. 
Martins:” ooooo… papa-
gailis.”

• Kristofers ar Markusu no 
klučiem būvē māju. 
Kristofers:” Tu zini, mans 
tētis prot aizskaitīt līdz 
100.”

• Markuss:” Mana mam-
ma maksā 20  euro, bet 
tētis – 35 euro. Skolotāja:” 
Kāpēc tētis maksā vairāk?” 
Markuss:” Jo mammai ir 29 
gadi, bet tētim – 30.”

• Brenda pamāca drau-
dzeni: „Jāsaka nevis – ko 
brīnies, bet ko lūkojies!”
Adriana:” Pūkojies!”
Emīlija:” Šūpojies!”

• Ģirts, izejot no Ādažu vi-
dusskolas, pamāj garajam 
tornim, kur varot zvaig-
znes pētīt, un saka:” Atā, 
Eifeļtornīti.”

• Skolotāja:” Kas ir skele-
tons?”
Anete:” Skelets.”
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Mācību gada metodiskais pārskats

Sapulces/pedagoģiskās sēdes

Sapulce 1x  mēnesī, pedagoģiskās padomes sēdes – reizi semestrī.

Pieredzes semināri personālam ārpus PPII „ Pasaku Valstība” 

• Ilze Pētersone – Jezopenoka ir apguvusi pedagoģijas profesionālās kvalifikācijas pilnveides A daļas 

programmu „ Izglītības iestādes vadītāja vadības kompetenču paaugstināšana.”Rīga.

• Ilze Pētersone – Jezopenoka „ Vardarbība pret bērnu, tās veidi, pazīmes, sekas.  Sadarbība bērnu tiesī-

bu aizsardzības nodrošināšanā”. Kadaga.

• Ilze Pētersone – Jezopenoka. Kursi  PII vadītājiem un skolu direktoriem. Rīga. 

• Ilze Pētersone – Jezopenoka. „ Videonovērošanas organizēšanas tiesiskā regulējuma aspekti izglītības 

iestādēs”. Rīga.

• Ilze Pētersone – Jezopenoka. „Aktualitātes pirmsskolā”. Rīga. 

• Sanda Sīle. Dace Bokta. „Saskarsme un komunikācija” Kadaga.

• Elīna Eglīte „ Attīstības veicinoša komunikācija un disciplīna bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.” 

Rīga.

• Liene Skuja „ Montesori audzināšanas metožu pielietojums pamatprasmju apguvē pirmsskolas vecu-

ma bērniem”. Rīga.

• Jeļena Druviete „ Bērnu disciplīna”. Rīga.

• Sanda. Sīle. Dace Bokta. Pierīgas vadītāju un metodiķu seminārs par dažādām aktualitātēm izglītībā. 

Rīga. 

• Iveta Garoza. Seminārs „Mūzika, kustība, deja.” Rīga.

• Irita Neretniece „ Bērnu radošo darbu izstāde un mākslinieciskā darbība teātra izrādē.” Rīga.

• Daina Višņevska. Praktikums „Kustību  prieks brīvā dabā.” Inčukalns.

• Liene Skuja. Irita Neretniece „ Pieredzes skola pirmsskolas pedagogiem. Integrācija pirmsskolā.” Ropa-

ži.

• Sanda Sīle. Dace Bokta. Irita Neretniece, Liene Skuja „ Pierīgas novadu PII un skolu pirmsskolas grupu 

pedagogu radošo darbu skate.” Rīga.

• Sanda Sīle. „ Grūtības darbā ar bērniem ar speciālajam vajadzībām pirmsskolā. Individuālo plānu 

sastādīšana.” Rīga. 

• Dace Bokta. Pierīgas novadu administrācijas konference. Krimulda.

• Dace Bokta. Kursi. „ Bērnu tiesību aizsardzība” Rīga.

• Dana Cīrule. „ Bērnu disciplinēšanas pamatprincipi”. Rīga.
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• Daina Višņevska „ Bērna un skolotāja sadarbības formas bērna patstāvības veicināšanā 2- 3 gadīgu 

bērnu grupās.”

Semināri, kuri norisinājās  PPII „Pasaku Valstība”

• Sanda Sīle. Elīna Eglīte. Irita Neretniece. Liene Skuja. Daina Višņevska. I. Aunītes seminārs „ Bērnu adap-

tācija pirmsskolā un labas uzvedības priekšnoteikumi”.

• Elīna Eglītes pieredzes apmaiņas semināra vadīšana un organizēšana skolotājiem Pierīgā „Tematiskās 

ballītes pirmsskolā”.

• Iritas Neretnieces semināra vadīšana kolēģiem „ Filcēšanas pamati”.

• Daina Višņevska. Dace Boktas  pieredzes skola pirmsskolas pedagogiem.  „Matemātisko priekšstatu 

veidošana”.

• Sanda Sīle, Irita Neretniece, Liene Skuja. Daces Boktas vadīts seminārs „ Montesori metodes”.

• Sanda Sīle, Dace Bokta, Daina Višņevska, Dana Cīrule. „Pirmās palīdzības medicīnas kursi”.

Ekskursijas

• „Taureņu” grupa.

Mācību ekskursija uz Latvijas dabas muzeju, Ādažu auto servisu, Ādažu vidusskolu, Ādažu tirgu, Lauku 

sētu.

• „Mārīšu” grupa.

Ekskursija uz frizētavu „ Madame Lizette”, Ādažu tirgu.

Pasākumi pirmsskolā bērniem

• Zinību dienas rīts.                                                                           • Atvērto durvju diena.

• Tematiskais rīts bērniem „Rudentiņš, rudentiņš, ak, cik ražens viņš”

• Tematiskais rīts bērniem „Mārtiņdiena ir jau klāt!”

• Svētku rīts bērniem „Skaista mana tēvu zeme.”             

• Sporta svētki kopā ar vecākiem.

• Adventes rīti.                                                                                     

• Ziemassvētku uzvedums ” Mājiņa mežmalā”.

• Tematiskais rīts bērniem „Rotaļlietu ceļojums”.          

• Tematiskais rīts bērniem „ Ačgārnā modes skate”.

• Tematiskais rīts bērniem „Pavasara saulītē!”

• Māmiņu dienas koncerts „Cālēnu”, „Mārīšu” un „Taureņu” grupā.

• Izlaidums.                                                                                           

• Dzimšanas dienas koncerts „ Kukaiņu balle.”



Pasākumi vecākiem PPII „Pasaku Valstība”

• Seminārs „Adaptācijas process pirmsskolā un veiksmīgi uzsāktas bērnudārza gaitas”

• Seminārs „Pozitīvas disciplinēšanas metodes, jeb – kā sadarboties ar bērnu.”

• Seminārs „ Bērnu pozitīva disciplinēšana.”

• Seminārs „ Montesori metodes”.

• Lielā pavasara Talka.

• Vecāku balle.

• Vecāku pēcpusdienas 1x mēnesī.

Viesmākslinieki bērniem „ Pasaku Valstībā”

• Gunvalda Tarvida muzikāla izrāde „Pasaka par pelēko vilku un zelta cālēnu”.

• Spilvenu feja ar muzikālu uzvedumu „Ziemas rotaļas”.

• Ciemos A. Andersona fotostudija. 

• Rīgas leļļu izrāde „ Lācītis, kurš nepazina ziemu”.

• Ērika Baloža muzikāla izrāde „ Ķiplociņš uz pirātu kuģa”.

• Teātris 2 ar izrādi bērniem „ Rūķītis svečulējējs”.

• I. Paura koncerts „ Jautrais mocītis”.

• Rīgas cirks ar klaunu šovu „Oki – doki”.

Mājas darbiņi bērniem un vecākiem

• Izstāde „Rudens veltes”.

• Izstāde par godu Latvijas dzimšanas dienai „Manas mājas”.

• Leļļu izstāde.

• Pulksteņu izstāde.

• Izstāde „Manas ģimenes raibu raiba Lieldienu ola”.

• Izstāde „Apsveikuma kartiņa dārziņam 8 gadu dzimšanas dienā”.

Koncerti ārpus izglītības iestādes

• ”Taureņu” grupa. 

• Koncerts pansijā „Anrum”.



Laiks nemanot iebridis Vasarā, kurā kā negudri smaržo ceriņi un 
gaisā lido pieneņu pūkas. Tādēļ, pirms dodieties brīvlaikā, vēlos 
vēlreiz visiem teikt lielu paldies par aktīvu piedalīšanos pirmssko-
las dzīvē, jo tikai ar Jums, 
mīļie vecāki un bērni, mēs spējam šo „Pasaku Valstību” piepildīt ar 
labiem darbiem un gaišām emocijām!

Lai jums skaista un bagāta vasara!


