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Uz mākoņmalas saulītē
Kāds vēlas nokļūt pasaulē

Tas noskatījis sev ir to -
Vislabāko, vismīļāko!

Katra diena pilna smaida
Nezinām, ko viņa gaida!?
„Būs bērniņš!” viņa teica,
Un visi sirsnīgi to sveica!
Tas brīnums nu ir noticis

Mazs Andrītis ir piedzimis!
Tādēļ vēlam veselību, 

Mīlestību,  saticību!
/D.Bokta/

Sveicam mūsu iestādes vadītāju Ilzīti 
ar dēliņa piedzimšanu!

 „PASAKU VALSTĪBAS” kolektīvs

Apsveikums
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Redaktores sleja 

Mīļie vecāki un kolēģi!

Ir pagājis vēl viens mācību gads, kurš 
paskrējis nemanot, atstājot mums 
pozitīvas atmiņas, 
smaidus, prieka asaras un pilnu CD 
ar jaukām fotogrāfijām,  kā arī pirmo 
mūsu filiāles avīzes izdevumu. Šajā 

gadā ir paveiktas milzum daudz jaunu lietu – labiekārtots ro-
taļu laukumiņš, pateicoties mūsu aktīvāko vecāku atbalstam 
piedaloties projektā „Sabiedrība ar dvēseli”, tika rīkota pirmā 
vecāku balle, par kuru atsauksmes nerimst vēl tagad, ne ve-
cāku starpā, ne arī kolēģu vidū. Nesatraucaties tie, kuri neti-
kāt, nākošgad rīkosim atkal, jo mums ļoti patika. Pirmo reizi 
izdevām paši savu dzejoļu grāmatiņu, pirmo reizi rīkojām 
atvērto durvju dienas. Tik daudz „pirmo reižu”! ...tas liecina 
par to, ka esam gatavi arī turpmākai izaugsmei, jauniem iz-
aicinājumiem, jaunām idejām un projektiem, ka esam gatavi 
doties uz priekšu. Tādēļ man ir liels prieks, ka esat bijuši kopā 
ar mums šo laiku un mums uzticējušies!
 
Tiekamies nākošajā mācību gadā, jau pavisam drīz – rudenī!

Dace Bokta
PPII „PASAKU VALSTĪBA”

Vadītājas vietniece
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Kā šogad ir klājies "Lācēniem”?

 Ir pagājis vēl viens mācību gads. Bērni ir paaugušies, apguvuši pirmās lielās prasmes – kļuvu-
ši daudz patstāvīgāki. „Lācīšu” grupas bērni ir klusi un paklausīgi – īsts vecāku sapnis! Viņi labprāt 
ievēro grupiņas noteikumus un šad tad viens otram atgādina par klusuma ievērošanu nodarbībās, 
sakot: „Kuš” vai arī aizrādot, lai neskrien pa grupiņu, norādot: „Tā nē” vai arī vienkārši strikti pasakot 
„neskrien.”
 Dažreiz jau gadās „lācēniem” uzrīkot sacensības, kurš skaļāk pateiks kādu vārdu vai arī rīko 
sacīkstes, kurš ātrāk un skaļāk aizskries no vienas grupiņas gala līdz otram. Taču šādas patvaļīgas 
sacensības tiek ātri vien pārregulētas par sacensībām ar noteikumiem un grupiņa top par šķēršļu 
laukumu, tā apmierinot mazo „lācēnu” vēlmi izdauzīties. Noteikumi ir ļoti svarīgi, jo „lācēni” tiem 
seko līdzi, jo tikai tā jau arī iemācās spēlēties!
 „Lācīšu” grupas bērniem ļoti patīk dziedāt un muzicēt, iespējams tādēļ, ka tas patīk arī audzi-
nātājai Lienei. Mūzikas skolotāja ir ļoti lepna par mazajiem muzikantiem, viņu skaisto dziedāšanu 
un muzikalitāti var vienīgi apbrīnot! Ir kāda dziesmiņa par Runci, kur beigās jādzied vārdiņš „caps”, 
un bērniem tik ļoti šis vārds patīk, ka dziesmas laikā tas noskan vairākas reizes, ne tikai beigās. 
Kopš grupiņā ir kinētiskās smiltis, bērni ar tām varētu spēlēties visu dienu. Dažus rītus, kad kāds īsti 
nav gribējis nākt grupiņā, piedāvājot viņam iespēju paspēlēties ar smiltīm, visas domas par nenāk-
šanu grupiņā tiek aizmirstas. 
 „Lācēni” ne tikai ir ļoti palkausīgi, bet arī kārtīgi, viņi zina, ka mantiņas ir jāsakārto! Ja lāčukam 
uzceptā kūka ir apēsta, mazā cepēja noteikti nozmazgā (pa jokam) pēc ēšanas traukus. Tā taču mēs 

"PASAKU VALSTĪBA” Gaujas ielā 4!

2013.gada 09.septembrī durvis vēra „PASKAKU VALSTĪBAS” filiāle Gaujas ielā 4.
Mums ir divas mazo bērnu grupiņas „Lācīši” un „Pelēni”, kuras apmeklē bērni vecumā no 1.5 - 3 
gadiem, kā arī „Pūcīšu” grupiņa, kuru apmeklē 3-4 gadus veci bērni un „Zaķīšu” grupiņa bērniem 
vecumā no 4-5 gadiem.
Ar bērniem ikdienā strādā radoši pedagogi, čaklas auklītes un gādīga saimniecīte, kura rūpējas, 
lai visi būtu garšīgi paēduši, kā arī nepieciešamības gadījumā ar bērniem strādā logopēds un 
Montesori pedagogs.
Neiztrūkstoša ikdienas sastāvdaļa ir rotaļas, spēles, dziesmas un dejas. Arī šajā filiālē bērnus prie-
cē teātra izrādes un koncerti, kā arī notiek keramikas nodarbības, ritmikas nodarbības un an-
samblītis.
Mūsu īpašo auru un siltuma sajūtu rada dizaineres izstrādātie uzraksti uz sienām, kas padara 
jaukāku un mājīgāku  atmosfēru šajās grupiņās. Kā gan varētu nenākt miedziņš, ja virs bērnu  
gultiņām ir uzraksts: „Velc pelīte saldu miegu...”?
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mammas darām, vai ne!? Savukārt zēni skaidri zina, kur un kā brauc lielie un mazie auto un, kas ir 
jādara, ja kādam ir nolūzis kāds ritenis.  
Tādi lūk mazi ķipari „Lācēnu” grupas bērni.
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"Pūcīšu” dienas gaitas! 

„Pūcīšu” grupiņas bērni ir izauguši tik lieli, ka par mazajiem vairs tos neviens nesauc. Skolotājas 
teic – Jūs jau esat tik lieli! Kā nu ne, „pūcēni” ir patstāvīgi, enerģiski un ļoti radoši! Bērniem patīk 
dažādas galda spēles, koka puzles, puzles un rotaļas. Visi bērni labprāt darbojas ar Montessori ma-
teriāliem, kas ļauj apgūt pirmos priekšstatus par matemātiku, dabas zinībām, kā arī attīstīt sajūtu 
uztveri. Bērniem patīk krāsot un darboties ar veidojamo materiālu – plastalīnu, sāls mīklu un kinē-
tiskajām smiltīm. „Pūcīšu” grupiņas bērni ir zinātkāri, to pierāda jautājums: Ko mēs šodien darīsim? 
Viņi zina, ka katra diena būs kā jauns, interesants un aizraujošs piedzīvojums. Koncertos „pūcītes” 
dzied visskaļāk un arī dzejoļus skaita tik skaļi un skaidri, ka mikrafoni nav vajadzīgi!  
 Šajā grupiņā bērnu vaļasprieks ir ritmika - to dejo gandrīz visi bērni! Dejas ir tik pat enerģis-
kas kā paši „pūcēni”! Muzikālā gaume „pūcītēm” ir plaša – no AC/DC līdz pat „  ... ballējam neguļam, 
līdz rītam izturam”, un protams „pūcītes” dzied arī dziesmas, kuras Jūs vecāki, noteikti jau zināt no 
galvas, jo tās tiek skandinātas ne tikai mūzikas nodarbībās, bet arī mājās! 
 „Pūcīšu” grupiņā valda kas īpašs – tā ir saliedētība, ko pierāda vecāku aktivitāte, piedaloties 
dažādos pasākumos, atbalstot dažādas idejas, kā arī bērnu savstarpējā draudzība. Spilgtākais no-
tikums, kas to pierāda, bija mācību gada noslēguma pasākums, kas notika 31.maijā Minhauzena 
muzejā, kur vecāki varēja izbaudīt pikniku, bet bērniem bija pieejams lielais atrakciju kuģis. 

Paldies, Jums vecāki, par atsaucību, 
kaut tajā dienā visi salija, bet tomēr guva pozitīvas emocijas!
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Mūsu paši lielākie bērni "Zaķīši"

„Zaķīšu” grupiņas bērni aug kopā ar mums un mēs ar viņiem! Ir patiess prieks noskatīties kā viņi 
izaug - kļūst lielāki, apzinīgāki un nopietnāki.  „Zaķīši” šī gada laikā ir iemācījušies milzum daudz 
lietu, prasmju un ieguvuši jaunas zināšanas. „Zaķēni” ir ļoti aktīvi, jo vienu brīdi mēs paši šo grupi-
ņu saucām par „puišu grupu”. Tikai četras meitenes un četrpadmit puišu!!!  Meitenes tika lutinātas 
un saudzētas, jo „Zaķīšu” puiši ir draudzīgi, pieklājīgi un galanti! 
 „Zaķīši” šajā mācību gadā ir iemācījušies visus burtiņus un ciparus, lielākā daļa bērnu jau 
prot uzrakstīt savu vārdiņu, kas ir liels solis bērna pašapziņas veicināšanai, kā arī ar interesi pieda-
lās nodarbībās un dodas mācību ekskursijās. 
Bērnu mīļākās spēles ir spilvenu spēle, dažāda veida galda spēles – cirks, lotto, domino (bērni ar 
lielu interesi vēl apgūst spēles noteikumus), dažāda veida kustību rotaļas. Dziedāt patīk visiem   
 „Zaķēniem”, jo katrs rīts sākas ar brīnišķīgu sasveicināšanās dziesmiņu trijās valodās! 
Ir teiciens „Bērni ir vecāku spogulis” – precīzi teikts, jo tik aktīvi, aizrautīgi, radoši, sirsnīgi un drau-
dzīgi vecāki ir „zaķīšu” grupiņas bērniem! 
 Patiesums, atklātība, godīgums, draudzība ir tās ikdienas lietas, kuras „zaķīšiem” ir ļoti nozī-
mīgas un būtiskas šajā vecumā, tādēļ turpināsim būt labs paraugs mūsu bērniem! 
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Mūsu paši mazākie - "Pelēni”!

„Mēs esam paši mazākie
Vēl lielus darbus neprotam

Bet mazie žiglie pirkstiņi
Ir bieži vien tik nerātni...”

 
Mazie „pelēni”, kurus dēvē par silītes grupiņu ir paaugušies. Nu jau pavisam droši un ņipri sper solīšus. 
Ja vēl mācību gada sākumā lielākai daļai nācās noslaucīt asaras no vaiga, ikrītu atvadoties no vecāku 
apskāvieniem, tad tagad šie mazie „brašuļi„ ar vieglu sirdi un smaidu atvadās no saviem vecākiem, 
jo zina, ka šeit ir gādīgas rokas, kas viņus samīļo un skumjas domas aizraida prom! Šeit viņi jūtas kā 
mājās, viņi sagaida savus grupas biedrus un sasveicinās. Uz atvadām vienmēr ir gaisa buča vai ciešs 
apskāviens.
 „Pelēni”, kaut arī paši mazākie ititn labi apgūst gan kultūras, gan higienas prasmes. „Pelēniem” 
pat ir sava dziesmiņa kuru dzied mazgājot rociņas: „Teci, teci ūdentiņ, mazgā manas rokas...”
Bērni ir ļoti dziedoši un kustīgi. Ja dažam labam valodiņa tikai sāk raisīties, tad dziedot vārdiņi paši no 
sevis „sprūk ārā”. Mūzikas skolotāja bieži nobrīnās par mūsus dziedātprasmi un dejotprasmi.  
Šajā vecumā bērniem ļoti patīk darboties ar visu, kas atrodams katras virtuves kambarī – bērt mannā 
putraimus caur sietu, sķirot pupiņas u.c.  ēdamās lietas, veltnēt mīklu ar virtuves rulli un daudzas citas 
saimnieciskas lietas. 
 Mazie „pelēni” ir iemācījušies un apguvuši ļoti daudz, bet viena lieta par ko priecājas visi, ir 
apgūtas empātijas prasmes, tā ir prasme sajust otru, sajust līdzjūtību. Tās prasmes  tiek atspoguļotas 
ikdienā rotaļājoties, sportojot un  muzicējot. 
Lai arī „pelēni” ir vismazākie mūsu mājas iemītnieki, toties viņiem, kā jebkuram bērnam, ir „lielas” 
sirsniņas, kuras katru dienu alkst Jūsu (vecāku) mīļuma un prieka! 
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Evijas pamatizglītība ir sociālais pedagogs. Nevienu dienu viņa nav 
strādājusi savā profesijā, kuru studēja, bet jau pirmajā kursā pie-
teicās darbā pirmskolas izglītības iestādē, kur turpina strādāt līdz 
šim brīdim. Par saviem sasniegumiem profesionālajā darbībā var 
pateikties viņas centīgajam darbam, mācībām un pašizglītībai. Evi-
ja atzīst, ka darbs ar bērniem ir ļoti atbildīgs, grūts un izaicinājumu 
pilns, bet gandarījums ir milzīgs, redzot bērnu izaugsmi. Ikdienā 
darot savu darbu, Evija skatās uz pasauli pozitīvi. 
 Evijas lielākā kaislība ir teātris, kuru viņa apmeklē bieži, kā 
arī viņa ir gandarīta, ka mīlestību uz teātri ir mantojis arī viņas dēls, 
kurš nu jau ir pusaudzis. Evijas dzīves moto – laimi un jēgu dod 
apziņa, ka esmu kaut ko darījusi cilvēku labā.

Paldies, Tev Evija, par Tavu darbu, zināšanām un pozi-
tīvo attieksmi, kuru esi ieguldījusi „Zaķīšu” grupiņas bērnos!

„Zaķīšu” grupiņas auklīte ik rītu darbā ierodas ar smaidu, jo viņā mīt 
milzīgs dzīvesprieks, atsaucība un mīļums gan pret bērniem, gan pret 
kolēģiem. Esat jau pamanījuši, ka Gundegai nekas nav par grūtu, arī, 
nu jau paaugušos „zaķēnus”, paņemt opā! Gundegai ļoti patīk savs 
darbs, kuru viņa dara ar lielu mīlestību un atbildību. Mūsu  čaklā bitī-
te, kas tiek galā ar visiem darbiem un arī ar bērnu niķiem in stiķiem. 
 Gundega vasarā labprāt laivo kopā ar ģimeni un draugiem. 
Pirms sāka strādāt par auklīti, Gundega strādāja par konditoru. Eh, ja 
Jūs zinātu, cik gardas kūkas viņa māk cept! Gundega labprāt dalās ar savu pieredzi un zināšanām 
konditorejas un kulinārijas jomā, ko mēs kolēģes arī labprāt uzklausām. 
 Gundega ar prieku iesaistās visos kolektīva pasākumos un aktivitātēs. Gundegas seju bieži 
rotā smaids, kas spēj iepriecināt pat drūmā dienā. 

Paldies, Tev Gundega, ka Tu mums esi!
 

Iepazīstieties!
 "Zaķīšu” grupiņas skolotāja - Evija Vaičule   

"Zaķīšu” grupiņas skolotājas palīgs 
- Gundega Uskāne
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Kā jau Jūs to zināt, ar mazajiem ķipariem strādā ļoti 
radošas skolotājas. Lūk tikai daži no pašgatavotajiem 
materiāliem, kas ir tapuši ar skolotāju čaklajām rokām!

„Figūru kubs” 

„Figūru kubs” attīsta sīko pirkstu muskulatūru un iepazīstina ar ģe-
ometriskām figūrām. Sajauc ģeometriskās figūras un atrod pāri, at-
rasto pāri sapogā kopā un ieliek kuba kabatiņā, uz kuras ir uzzīmēta 
attiecīgā figūra.

 (Skolotāja: Justīne Cīrule)

Spēle ”Atrodi pāri”

Šī spēle ir vizuāli atšķirīgāka no pierastajām kartiņu 
atmiņas spēlēm. Aplīši ir liela izmēra un tos ir patī-
kami ņemt rociņās. 
Mazākiem bērniem jāsāk ar pāru meklēšanas spēli. 
Atkarībā no tā, vai bērns jau ir spēlējis līdzīgas spē-
les, izvēlamies mazāk vai vairāk pārus. Vienu vāciņu 

no katra pāra izkārto rindā, pārējos saliek vienuviet un bērns sameklē atbilstošo pāri. 
Kad pāru meklēšana padodas pavisam viegli, tad var sākt spēlēt atmiņas spēli. Sākumā izvēlas tikai 
kādus 3 pārus, lai bērns saprastu spēles noteikumus un tā nebūtu pārāk sarežģīta. 
Vāciņus izkārto ar rakstaino pusi uz leju un vienā gājienā divi tiek apgriezti otrādāk. Ja abos vāciņos 
vienāds raksts, tad tie paliek atklāti vai tiek novākti. Ja raksti atšķiras, tad apgriež vāciņus otrādāk 
un nākamajā gājienā atkal pagriež divus citus vāciņus. Turpina spēli līdz atrasti visi pāri.
Šai spēlei liels pluss ir arī tas, ka bērns, ar to rotaļājoties, var iepazīties ar dažādām faktūrām – gluds, 
raupjš, mīksts un to iespējams variēt, izmantojot dažādus materiālus.
Šo spēli ir arī ļoti viegli uzglabāt un tā neaizņem daudz vietas.

(Skolotāja: Liene Bite)

„Gliemezītis”

„Gliemezīša” tīšana attīsta pirkstu muskalatūru un sajūtu uztveri. 
Ar to var darboties dažāda vecuma bērni. 
(Skolotāja: Agnese Radziņa)
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„Atrodi sniegpārsliņas otru pusi”

Spēle uzmanības un pacietības trenēšanai, kā arī 
veicina koncentrēšanās spējas.
(Skolotāja: Evija Vaičule)

„Krāsainie putniņi”

Didaktiskais materiāls, kurš veicina matemātisko 
priekštatu veidošanos un sensorās motorikas apguvi.
(Skolotāja: Kristīne Krjukova)

9.maijā 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 – elpo-
šana 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!

Pirmās palīdzības kursi "Pasaku 
Valstībā”
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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”.

Grāmatiņa izdota pateicoties mūsu 
brīnišķīgajai vadītājai Ilzei, kura vienmēr ir 
gatava atblastīt labas idejas!

Vadītājas vietniece  - Dace Bokta 

PPII "PASAKU VALSTĪBAS” 
radošais kolektīvs!
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Savā vārda dienā 9.jūnijā mūsu pavārīte Gita Bukina devās uz ASV vēstniecības rīkoto šefpavāra 
A.Smita veselīga ēdiena gatavošanas meistarklasi, gūstot ne tikai jaunu pieredzi, bet arī dalīties ar 
savējo! Arts Smits ir saņēmis sava aroda augstākos apbalvojumus un gatavojis maltītes vairākām 
pasaules līmeņa slavenībām, kā arī Smits ir četru godalgotu pavārgrāmatu autors. Dalībniekus vēr-
tēja visbargākā žūrija – bērni! 

Paldies, Gitiņ, ka Tu rūpējies, lai visi būtu veselīgi un gardi paēduši! 

Lielākais kompliments ko man ir nācies dzirdēt par Gitas darbu bija no Kristapa Bites omītes!
Kristapiņš esot ļoti slavējis Gitas gatavotos ēdienus un paziņojis, ka neviens tā nemākot taisīt ēst, 
kā to dara Gita! 
Lūk arī svarīgais dokuments ar īpašu sveicienu Gitai!

Pavārīte ar meistarību!
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 Liels prieks un gandarījums par īstenoto projektu "Brīvā laika pavadīšanas iespēju 
dažādošana pirmsskolas un skolas vecuma bērniem Ādažu novadā".
 Pagājušajā gadā SIA „LAIK”  privātā pirmsskolas izglītības iestāde „PASAKU VALSTĪBA” iesnie-
dza biedrībā „Gaujas partnerība” un šajā gadā īsteno projektu “Brīvā laika pavadīšanas iespēju 
dažādošana pirmsskolas un skolas vecuma bērniem Ādažu novadā”. Projekts tika iesniegts Lau-
ku atbalsta dienestā finansējuma saņemšanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  
  Lauku attīstības programmas (LEADER) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves 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.

ĪSTENOTIE PROJEKTI
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Ēdienreizēs katru dienu
Dzeram glāzi svaigo pienu
Nu mums doma tikai viena

Būsim veseli ik dienu!

    

Pateicoties mūsu 
aktīvajiem, radošajiem, 
uzņēmīgajiem un 
čaklajiem vecākiem, tika 
labiekārtots bērnu rotaļu 
laukumiņš! 

Eiropas "Skolas piena” programma

Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"
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 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! Veiklu-
mu un MILZU! Prātu.
MILZU! graudaugu pārslu ražošanā tiek izmantoti tikai Latvijā audzēti grau-
daugi – kvieši, rudzi un auzas, kā arī produkta citas sastāvdaļas – medus, 
smiltsērkšķi un dzērvenes. Ražošanas procesā netiek lietotas kaitīgas sa-
stāvdaļas, kā arī cukurs un kakao tiek pielietoti samazinātās devās. Viss 
MILZU! produkcijas ražošanas process veidots tā, lai maksimāli saglabātu 
vitamīnus, minerālvielas un šķiedrvielas.

Saulītei austot, 21. decembrī rosība Ādažos manāma ik uz soļa. Mazliet 
samiegojušies, toties smaidīgi un labā omā vecākiem līdzi 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 gal-
venais ceļa pavadonis – Lielais autobuss. Naski iespurguši un ieņēmu-
ši savas vietas, devāmies ceļā. Nav laika nevienam snauduļot, jo Ilzīte 
parūpējusies par āķīgām, izklaidējošām un jautrām prāta spēlēm, par 
katru pareizu atbildi prātniekus apbalvojot ar dāvanām.
     Un necik drīz.. jau pirmā pieturvieta klāt – „Zinoo”, valstī lielākais 
bērnu un jaunatnes zinātnes centrs. Rosība te valdīja liela. Vecāki ar 
bērniem izmēģināja dažādas tehnoloģijas un pārbaudīja dabas liku-
mus: mācījās matemātiku lēkājot, izbaudīja gravitāciju 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 ceļojo-
šais rūķītis. Raits savā solī, rūķītis iepazīstināja ar Līgatnes skaistākajām 
alām, bunkuriem, pagrabiem, neizpalika arī amatu māja, kur tapa dau-
dzi, skaisti radoši Ziemassvētku dekori no dabas materiāliem, kā dāva-
na saviem mīļajiem. Cītīgi pastrādājuši gan bērni, gan vecāki pusdienās 
nopelnīja gardu zupu, karsti kūpošas desiņas un štovētus kāpostus. Un 
rau, arī otrais rūķītis klāt! Aicina visus rotaļās. Taču, kur ir davanas? Rotaļu rūķītis paskaidro:” Tad, 
kad visus darbus spēsiet veikt, dāvaniņas šurpu steigs.” Laiks atvadīties un doties tālāk. 

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

Nav jau tā, ka tikai strādājam – mākam arī atpūsties!
Ziemassvētku dāvana no Ilzes - ekskursija kolektīvam
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Līgatnes novads nav 
plašs, bet ļoti bagāts ar 
skaistiem apskates ob-
jektiem, par to mēs pār-
liecinājāmies nākošajā 
pieturas vietā – Ieriķu 
dabas parkā, kur mūs jau 
sagaidīja trešā rūķenī-
te – Gudrīte.  Iestājusies 
jau tumsa, bet visas taci-
ņas izgaismotas ar dažā-
du krāsu prožektoriem, 
lukturiem, svecēm un 
lāpām, paverot vēl nebi-
jušu skatu uz Melderupi 
un tās ūdenskritumiem. Pavisam sirreāla gaisotne. Gudrīte rūķīte arī te neļauj snaust ne lieliem, 
ne maziem: gājām rotaļās, rakstījām vēstules Ziemassvētku vecītim un kā gan bez Ziemassvētku 
dāvanu maisa bērniem.
    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! 

Kolektīvs
Sagatavoja: Sanda Sīle

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 ko-
lēģes, 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
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Neliela deva smaida, jeb bērnu izteicieni!

Pauls Pacēvičs
Skolotājai klēpī sēž bērns 
no grupas. Pienāk Pauls un 
saka:
- Tu esi ceļamkrāniņš!

Karina (auklīte) jautā bēr-
niem:
- Ko darīsiet vasarā?
Pauls atbild:
- Es vasarā uz bērnudārzu 
nebraukšu.

Otto Rožkalns
No mammas pierakstiem. 
Mamma Otto jautā, kas 
viņš būs, kad izaugs liels. 
Otto atbildēja:
- Es būšu brūnais dino-
zaurs!

Monta Kice
Skolotāja Inita māca jaunu 
rotaļdeju „gailis un vistiņa”. 
Inita bērniem jautā, kur 
dzīvo gailis un vista? Mon-
tai atbilde gatava:
- Mammas gultiņā!

Ričards Dišlers
Ričards ieliek bēbi padusē 
un nēsā pa grupu. Sakam, 
ka bēbi nevar nēsāt padu-
sē, jo bēbi var saspiest un 
viņam sāpēs. 
Ričardam ir ko atbildēt:
- Tētis brāli arī tā nēsā un 
viņam nesāp!

Helēna Černokozinska
Skolotāja stāsta, kas cilvē-
kam ir pa vienam – galva, 
deguns.... Tad skolotāja 
pajautāja bērniem, kas ir 
pa divi?
- Pupi!   Helēna ātri atbild.

Ādams Vilnis
Rosinu bērniem pastāstīt, 
ko patīk darīt vislabāk. Uz, 
ko Ādams atbild:
- Ēst!
Lieldienas tematikas ie-
tvaros, bērniem bija uzde-
vums izrotāt ar rakstiem 
kartona olas. Ādamam uz-
devums nešķita pietiekami 
interesants:
- Es pazaudēju interesi par 
savu olu! 

Kristaps Bite
Pienāk no rīta grupiņā un 
jautā:
- Vai tev ir smērīte? Man 
mājās iekoda blusiņa, un 
tagad dikti niez!

Markuss Kicis
- Kad izaugšu liels vīrie-
tis, es mīlēšu meitenes.....
daudz meitenes!

Ēdot pusdienas Markuss 
ir nedaudz nosmērējis ap-
ģērbu. Jautāju viņam:
- Vai tu kā siventiņš?
- Neesmu siventiņš, esmu 
cūka!

Nodarbībā, kuras mērķis 
ir vingrināties vērt diegu 
adatā (plastmasas), kādu 
brīdi pūlējies, Markuss 
nosaka:
- Mājās aizmirsu brilles, 
tāpēc nekas nesanāk! 
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Paldies, paldies, paldies!

• Paldies Gusta mammai par gardajiem 

āboliem ar kuriem mielojāmies rudenī, par 

rokdarbu materiāliem un dāvaniņām bērnu 

vārda dienu svinībām!

• Paldies Haralda vecākiem par jaunajām 

rotaļlietām!

• Paldies visiem vecākiem par atsaucību un 

piedalīšanos izstādēs!

• Paldies Madaras mammai par papīru un 

kopētajām lapām.

• Liels paldies bērnu vecākiem, kuri palīdz 

realizēt idejas, kādas esam iecerējuši, lai no-

darbības būtu interesantākas un aizraujošā-

kas.

• Liels paldies Ernesta vecākiem, kuri atne-

sa savu mīļo zivtiņu uz nedēļu pie mums 

„Zaķīšu” grupiņā. 

• Paldies Kristapa vecākiem par nenogur-

stošu ieinteresētību un radošu attieksmi – 

mājās gatavotu akvāriju, aizdeva koka biti 

(ģimenes talismanu), īpašs paldies tētim par 

nojumes projektu.

• Ričarda tētim milzīgs paldies par atbalstu, 

sagādājot kokmateriālus laukumiņa labie-

kārtošanai.

• Paldies Raivo tētim, kurš vienmēr sniedz 

palīdzīgu roku, lai iecerētie laukumiņa la-

biekārtošanas darbi raiti ietu uz priekšu.

• Paldies Mārča mammai par rakstu dar-

biem!

• Paldies Ādama mammai par iespēju pa-

viesoties siernīcā „Soira”.

• Paldies Helēnas mammai par uzņemša-

nu veterinārajā klīnikā.

• Paldies Annikas mammai, par iespēju 

satikt futbola treneri, no kura bērni uzzi-

nāja, kas notiek treniņos un kāds ir sporta 

trenera darbs un ikdiena.

• Paldies Paula tētim par laukumiņa jaunā 

projekta izstrādi.

• Paldies Grētas ģimenei par jauko uzņem-

šanu „Salnieku” saimniecībā!

• Paldies Aleksandras mammai par pieda-

līšanos profesiju nedēļā!

• Paldies Gabriēla mammai par rudens 

āboliem un šūšanas darbiņiem!

• Liels paldies visiem tiem vecākiem, kuri 

piedalījās talkā, kurā sakopām parka teri-

toriju, izveidojām puķu dobes bērnu rotaļu 

laukumā, iesējām zālīti dārziņa priekšpusē, 

kā arī papildinājām bērnu smilšukasti – par 

ko liels paldies Kristapa Bites tētim. Jūsu 

izveidotajās dobēs jau braši aug – redīsi, 

salāti, kartupeļi, pupas un pētersīļi.

Liels paldies VISIEM vecākiem, 
par aktīvu piedalīšanos un 
atblastu mūsu dārziņa ikdienas 
dzīvē!
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Mācību gada metodiskais pārskats

Sapulces/pedagoģiskās sēdes

• Darbinieku sapulce - vienu reizi mēnesī.

• Pedagoģiskās padomes sēde – vienu reizi semestrī.

• Vecāku sapulce – trīs reizes gadā.

Pieredzes semināri personālam ārpus PPII „ Pasaku Valstība” 

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

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

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

bu aizsardzības nodrošināšanā”. Kadaga.

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

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

iestādēs”. Rīga.

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

• Dace Bokta. „Saskarsme un komunikācija” Kadaga.

• Dace Bokta. „Pierīgas vadītāju un metodiķu seminārs par dažādām aktualitātēm izglītībā” Rīga.

• Dace Bokta  „ Pierīgas novadu PII un skolu pirmsskolas grupu pedagogu radošo darbu skate” Rīga.

• Dace Bokta ir apguvusi pedagoģijas profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Izglītības ies-

tādes vadītāja vadības kompetenču paaugstināšana” Rīga.

• Dace Bokta. Pierīgas novadu administrācijas konference. Krimulda.

• Dace Bokta „ Bērnu tiesību aizsardzība” Ādaži.

• Evija Vaičule, Inita Jaroševiča, Gundega Uskāne, Karina Pihtovņikova - Zeibote „ Attīstības veicinoša 

komunikācija un disciplīna bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.” Rīga.

• Evija Vaičule, Inita Jaroševiča „ Montesori audzināšanas metožu pielietojums pamatprasmju apguvē 

pirmsskolas vecuma bērniem”. Rīga.

• Kristīne Krjukova, Liene Bite „Sarunu pamatnostādnes ar vecākiem jeb spēles, ko spēlējam saskarsmes 

procesā”. Rīga.

• Inita Jaroševiča „Sadarbības un sociālo prasmju attīstīšana bērniem” Rīga.

• Gita Bukina „ASV šefpavāra A.Smita veselīga ēdiena gatavošanas meistarklase” Rīga.

• Kristīne Krjukova „Darbs ar bērniem ar uzvedības traucējumiem pirmsskolas vecumā” Rīga.

Semināri, kuri norisinājās  PPII „Pasaku Valstība”

• Dace Bokta, Elīna Jumiķe, Karina Pihtovņikova – Zeibote – Ivetas Aunītes vadītais seminārs  „ Bērnu 
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adaptācija pirmsskolā un labas uzvedības priekšnoteikumi”.

• Kristīne Krjukova, Gundega Uskāne - Elīnas Eglītes pieredzes apmaiņas seminārs skolotājiem Pierīgā 

„Tematiskās ballītes pirmsskolā”.

• Justīne Cīrule – Daces Boktas un Kristīnes Krjukovas vadīta pieredzes skola Pierīgas pirmsskolas peda-

gogiem.  „Matemātisko priekšstatu veidošana jaunākā vecuma bērnu grupā”.

• Evija Vaičule, Lelde Akerberga, Agnese Radziņa, Inita Jaroševiča, Kristīne Krjukova, Liene Bite - Dace 

Boktas  vadīts seminārs pirmsskolas skolotājām „ Montesori pedagoģijas metodes”.

• Dace Bokta, Kristīne Krjukova, Karina Pihtovņikova – Zeibote, Gita Bukina, Evija Vaičule, Liene Bite, 

Justīne Cīrule, Gundega Uskāne - „Pirmās palīdzības medicīnas kursi”.

Ekskursijas

„Zaķīšu” grupiņa:

• Mācību ekskursija uz Ādažu tirdziņu.

• Mācību ekskursija uz mājsaimniecību „Salnieki”.

• Mācību ekskursija uz siernīcu „Soira”.

• Mācību ekskursija uz „Latvijas Dabas muzeju”.

• Mācību ekskursija uz „VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS      DIENESTU”.

 „Pūcīšu” grupiņa:

• Mācību ekskursija uz Veterināro klīniku.

• Mācību ekskursija uz Veterināro aptieku.

• Mācību ekskursija uz Latvijas Pastu.

Pasākumi pirmsskolā bērniem *

• Zinību dienas rīts.

• Atvērto durvju diena.

• Skolotāju diena.

• Tematiskais rīts bērniem „Rudentiņš, rudentiņš labs un  ražens viņš”

• Tematiskais rīts bērniem „Mārtiņdiena klāt!”

• Svētku rīts bērniem „Daudz laimes – Latvija!”

• Sporta svētki kopā ar vecākiem.

• Adventes rīti.

• Ziemassvētku koncerts.

• Tematiskais rīts bērniem „Sirsniņdiena”.

• Profesiju nedēļas ietvaros – Veterinārārstes A.Keišas apciemojums „Zaķīšu” grupiņā.

• Profesiju nedēļas ietvaros – futbola kluba „RAKARI” trenera apciemojums „Zaķīšu” grupiņā.

• Profesiju nedēļas ietvaros – fotogrāfes un vizāžistes O.Ļebeģevas apciemojums „Pūcīšu” grupiņā.

• Tematiskais rīts bērniem „ Joku diena”.



• Tematiskais rīts bērniem „Saulītei bij’ tāda vara!”

• Tematiskais rīts bērniem „Lieldieniņa braukšus brauca, asnus veda vezumā!”

• Māmiņu dienas koncerts.

• Tematiskais rīts bērniem „Ielīgojam Jāņus Pasaku Valstībā”.

*sīkāku informāciju par katru no šiem pasākumiem varat iegūt mūsu mājas lapā:

https://gaujasiela4.wordpress.com/category/aktualitates/

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 pedagoģijas pamatprincipi”.

• Vecāku balle.

• Lielā talka.

• Vecāku pēcpusdienas – vienu reizi mēnesī.

Viesmākslinieki bērniem „ Pasaku Valstībā”

• I.Pauras koncerts bērniem „Jautrais mocītis”.

• Muzikālais uzvedums „Pifa piedzīvojumi”.

• Ciemos A. Andersona fotostudija. 

• Iluzionists V.Veiss „Neticami un apbrīnojami brīnumi”.

• Teatrāls uzvedums „ Spilvenu feja”.

• Teatrāls uzvedums „ Rūķis sveču lējējs”.

• Ērika Baloža muzikāla izrāde „ Gliemezīša piedzīvojumi”.

• Rīgas leļļu teātris „Gadalaiki”.

• RIKKO lelles teatrāls uzvedums bērniem „Ķiplociņš pilsētā”.

Mājas darbiņi bērniem un vecākiem

• Izstāde „Dārzeņu brīnumainās pārvērtības”.

• Izstāde par godu Latvijas dzimšanas dienai „Mana Latvija”.

• Izstāde „Mīlestība mūsu sirsniņās”.

• Izstāde „Manas ģimenes Lieldienu ola”.

Sagatavoja vadītājas vietniece: Dace Bokta



1. Laist saules zaķēnus. 

2. Novērot, kā dīgst sēklas.

3. Kopā laisties no ledus 
kalniņa.
4. Aukstā laikā izplaucēt 
zariņu.
5. Skatīties zvaigznēs.

6. Taisīt lapu herbāriju.

7. Vērot, kā lāsteka sarūk 
zem ūdens strūklas.
8. Pagatavot karsētu cuku-
ru karotītē.

9. Pagatavot no papīra cilvē-
ciņu vītni.

10. Uzrīkot ēnu teātri.

11. Laist ūdenī kuģīšus.

12. Burtnīcas maliņā zīmēt 
bildītes, lai šķirstot veidotos 
multfilmiņa.

13. Ierīkot mājiņu kastē.

14. Uzpīt vainagus.
15. Uztaisīt vulkāna izvirdumu 
no citronskābes un sodas.

60 jaukas lietas, kuras varat paveikt kopā ar savu 
bērniņu!

... kas atgādinās mums pašiem par savām bērnības atmiņām un īpašajiem mirkļiem, 
kurus pavadījām kopīgos darbos un nedarbos!

16. Pārzīmēt uz papīra skais-
tus zīmējumus, piespiežot tos 
pie loga.

17. Uztaisīt ūdenspistoles no 
pudelēm un sarīkot šļakstīša-
nās sacensības.

18. Klausīties putnu dzies-
mās.
19. Pie jūras vai upes izrakt 
ūdens kanālus un taisīt aiz-
sprostus.
20. Uztaisīt nojumi.

21. Tricināt koka zaru, kad 
bērns ir zem tā, uzrīkojot lap-
kriti, snigšanu vai lietutiņu.



22. Noskatīties saulrietu un 
saullēktu.

23. Apbrīnot mēnesi.

24. Skatīties mākoņos un 
iztēloties, kam katrs no tiem 
līdzinās

25. Tumsā spīdināt lukturīti.
26. Uztaisīt astoņkāji no pie-
nenēm.
27. Iet makšķerēt.

28. Taisīt sniega eņģeļus.
29. Pabarot putniņus.

30. Uztaisīt slēptuvītes.
31. Uzbūvēt mājiņu no mēbe-
lēm.
32. Griezt bērnu aiz rokām.

33. Uzbūvēt smilšu pili. Ierak-
ties smiltīs.

34. Sēdēt tumsā, sveču 
gaismā.
35. Pūst tukšā pudelē.

36. Atkārtot vienu un to 
pašu vārdu daudzreiz, līdz 
tas pārvēršas par citu vārdu.
37. Izsaukt indiāņu uzvaras 
saucienus.

38. Brīnīties par savu ēnu un 
spēlēties ar ēnām.
39. Ielēkt peļķē.

40. Uzrīkot burbuļvētru 
ūdensglāzē.

41. Paslēpt dārgumu putrā.
42. Sazināties ar zīmēm.
43. Taisīt deguntiņus no kļa-
vām, ordeņus no dadžiem.

44. Ēst zaķkāpostus, sūkāt 
sveķus, pielikt mēli pie teko-
šas bērzu sulas.
45. Cept formiņu cepumus.

46. Kopā dziedāt.
47. Salabot mīļāko rotaļlietu.
48. Pūst ziepju burbuļus.
49. Izgreznot eglīti.
50. Sameistarot leļļu mājiņu.
51. Uzkāpt kokā.

52. Spēlēt spokos.
53. Izdomāt kostīmus masku 
ballītei.

54. Runāt par sapņiem.
55. Skandināt pašdarinātas 
bungas.
56. Palaist debesīs balonus.
57. Sarīkot bērnu svētkus.
58. Zīmēt uz aizsvīduša stik-
la.
59. Sākt maltīti 
ar saldo ēdienu.
60. Ļaut bērnam 
uzvilkt savas 
drēbes un kur-
pes.

Sagatavots pēc materiāla: 
orangefrog.ru



Vēlos pateikties visām savām kolēģēm par viņu radošajām 
idejām, ikdienas pozitīvismu, labestību, atblastu un godam 
paveikto darbu, jo bez viņu sirds siltuma un čaklajām rokām, 
mūsu ikdiena nav iedomājama!
Liels paldies  : 
mūsu mūzikas skolotājai Ditai Vaičūnei – Grīnbergai 
par jaukajiem pasākumiem, koncertiem  un ansamblīti, 
kā arī sporta skolotājai Inesei Caunei 
par sportiskā gara uzturēšanu un rūpēm par mūsu bērnu 
veselību!

Patiesā cieņā, Dace Bokta.

Lai Jums VISIEM jauka, interesanta, sajūtām un 
piedzīvojumiem bagāta vasara!

Ar sveicieniem,
PPII „PASAKU VALSTĪBAS” 

filiāles kolektīvs!


