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• Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “ Saulīte” 
     ir Dagdas novada pašvaldības izveidota  un pakļautībā esoša 

izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanai.

• Līdz 2001. gadam  Dagdas pilsētā darbojas divas pirmsskolas 
izglītības iestādes – “ Mazulītis’, “ Saulīte”

• 2001. gada 1. septembrī realizējot projektu “ Dagdas pilsētas 
izglītības iestāzu apvienošana – energoefektivitātes 
paaugstināšana” veikta Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāžu reorganizācija –pievienojot PII “ Saulīte” PII 
“Mazulītis” 

• Iestādes tiek  pārvietotas ēkā Alejas ielā 15 a, Dagda
• Iestādē ir sešas pirmsskolas grupas (98 – 128 bērni)
• Pieaugot bērnu skaitam, 2011. gada 12. septembrī atvērta  

septītā pirmsskolas grupa.
• 2011./2012. m.g. iestādi apmeklē 140 bērni.



  

Iestāde realizē:Iestāde realizē:

•Pirmsskolas izglītības progrramma, kods 0101 11 11Pirmsskolas izglītības progrramma, kods 0101 11 11
•Speciālās pirmsskolas izglītības programma Speciālās pirmsskolas izglītības programma 
  izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 0101 55 11izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 0101 55 11

Interešu izglītības programmas:Interešu izglītības programmas:
•Angļu valoda (5-7 gadīgiem bērniem)Angļu valoda (5-7 gadīgiem bērniem)
•Koriģējošā vingrošana (4-7 gadīgiem bērniem)Koriģējošā vingrošana (4-7 gadīgiem bērniem)



  

GRUPU SADALĪJUMS



  

“ĶIPARIŅI”
bērniem vecumā no 1 līdz 2 gadiem



  

 “ZVANIŅI”
bērniem vecumā no 2 līdz 3 gadiem 



  

PODZIŅAS
 bērniem vecumā no 2 līdz 4 gadiem 



  

MĀRĪTES

bērniem vecumā no 3 līdz 4 gadiem 



  

EŽUKI
bērniem vecumā no 4 līdz 5 gadiem



  

BITĪTES 
bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadiem



  

TAURENĪŠI
bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadiem (bez dienas miega)



  

Rotaļu laukumi



  

Sporta laukums



  

Iestādē strādā:

• Pedagoģiskais personāls – pirmsskolas skolotāji, 
mūzikas skolotājs, sporta skolotājs;

• Atbalsta personāls – medicīnas māsa, logopēds
• Tehniskie darbinieki



  

SVĒTKI

Zinību diena – 1. septembris

Izlaidums

Mārtiņi

Māmiņu diena

Meteņi (Priežu kalns)

Lieldienas

Latvijas Republikas proklamēšanas diena



  

Tradīcijas

Izstāde “ Rudentiņš- bagāts vīrs” Adventes vainagu izstāde

Nākamo pirmklasnieku 
ekskursija uz skolu un 
tikšanās ar skolotajiem  

Skolotaju pasgatavoto 
metodisko līdzekļu 

prezentācija - 
skate

Audzēkņu un skolotaju radošo darbu 
izstāde (Māmiņu diena)



  

Piedalījāmies

Cālis iedzied pavasari (Dagdas TN) Pirmsskolas vecuma bernu erudīcijas 
konkurss 2011

Jauno izpildītāju konkurss “Nāc sadziedāt” (Rīga)
Lielā talka

Pirmsskolas 
vecuma 
bērnu 

skatuves 
runas 

konkurss

Pirmsskolas vecuma bērnu sporta svētki 
2011

Pirmsskolas un sākumsskolas skolotāju pieredzes 
apmaiņas seminārs



  

KONTAKTI

Adrese: Alejas ielā 15a, Dagda, Dagdas novads, LV - 5674

e-pasts: pii.saulite@dagda.lv

Fakss: 65652108

Tālruņi:
Vadītāja Inese Domkova 65681510

Vadītāja vietnieks metodiskajā 
darbā

65681511

Lietvedis    65652108

Medicīnas māsa    65681512

mailto:pii.saulite@dagda.lv
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