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Saulītes” vēstures apskats
Pilsētā trešais, lielākais bērnu dārzs nodots ekspluatācijā 1977. gada 10. novembrī,
kad pieņemti 11 darbinieki. Darbinieki, kuriem viss bija jāiekārto, lai uzņemtu bērnus kopā
ar vadītāju MAIJU PAEGLI.
Pirmos bērnus uzņēma 1978. gada 5. jūnijā, kas ir kļuvusi par ,,Saulītes”
dzimšanas dienu. Bērni sāka apmeklēt Madonas pilsētas apvienoto pirmsskolas bērnu
iestādi ,,Saulīte”. Pateicoties vadītājai Maija Paeglei mums ir skaists nosaukums - Saulīte,
ko nesam ar lepnumu visus šos gadus. Iestādē darbojās 12 grupas ar 280 vietām. Vadītāja
Maija Paegle iestādi vadīja līdz 1989. gadam.
1989. gadā vadības grožus pārņēma VAIRA BIČKOVSKA. 90 gados bija visādi
laiki, kad bērnu bija maz, kad notika dažādas reformas, kas skāra arī bērnu dārzus. Viena
no tām bija, kad Madonas 1. vidusskolai divas 1. klases bērnu dārza un mums palika 10
grupas.
No 1994. gada rudens par vadītāju kļuva DAIGU ELGU ĀBOLU. Turpināja
darboties 10 grupas. Kopīgi tika svinēti tautas tradīciju svētki - Miķeļi, Mārtiņi,
Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Jāņu ielīgošana.

Īpašus svētkus radām savām māmiņām ģimenes svētku ietvaros.
1995. gadā ieviesām jaunu tradīciju – Teātra dienas kopā ar vecākiem, kad mazie
aktieri rādīja savu prasmi spēlēt teātri. Šajos gados ir izspēlētas dažādas bērnu ludziņas,
uzvedumi.

Ražīgs bija 1998. gads, kad atvērām pirmo diennakts grupu pilsētā. Iesaistījāmies
projektā ,,Soli pa solim”, kas mainīja mūsu ikdienu ar vides pārkārtošanu un apmācību
bērniem.
Reformas ieviesa korekcijas pedagogu izglītībā un Daugavpils Universitātes
Madonas filiāle atrada mājvietu ,,Saulītē”, lai rajona un arī kaimiņu rajonu pirmsskolas
skolotāji varētu iegūt augstāko izglītību. Atskatoties uz šiem gadiem – tas bija liels
izaicinājums mums visiem. 2000. gadā izlaidums 58 studentiem, 2004. gadā 74 studentiem.
Mūsu iestādes 23 pedagogi izmantoja šo iespēju un ieguva augstāko pedagoģisko izglītību
pirmskolā.

1999. gada pavasarī grupu numurus papildinājām ar skanīgiem grupu
nosaukumiem- ,,Sauleszaķēni”, ,,Pūcītes”, ,,Pienenītes”, ,,Pelēni” , ,,Rūķīši”, ,,Cālēni”,
,,Ķipari”, ,,Kolibri”, ,,Zvaigznītes”, ,,Taurenīši”, ,,Pele Pīka”, ,,Kamenītes”.
1999. gadā ieviesām jaunu tradīciju – atskaites koncertu Madonas kultūras namā,
kur piedalījās visi bērni un darbinieki, radot pozitīvas emocijas saviem vecākiem un visiem
Madonas iedzīvotājiem. Koncerti tika veidoti kā uzvedumi ar savu tematiku, muzikālo un
skatuves noformējumu. Uz atskaites koncertu 2000. gadā tapa ,,Saulītes” himna” (I.
Janovskas vārdi, S. Sproģa mūzika), kas tagad svētkos vienmēr ir goda vietā.

2001. gadā tika veikta āra celiņu bruģēšana un teritorijas apzaļumošana, kas deva
gandarījumu, iegūstos 2002. gadā ,,Sakoptākās iestādes” titulu.
Domājot par atbalstu jaunajām ģimenēm 2002. gadā sāka darboties ,,Bēbīšu skola”,
kuru vadīja Sanita Sirmā.
2004. gadā radās projekts ,,Lauku sētu”, kur bērni iepazina mājdzīvniekus un
mājputnus stilizētā lauku saimniecībā.

Sākās iestādes fiziskās vides uzlabošana.
2004. gadā iestādē veica logu nomaiņu, bet 2005. gadā uzsāka virtuves renovāciju
un 2006. gada pavasarī svinējām Pārtikas bloka atklāšanas svētkus. Šajā gadā pie iestādes
izveidojās jauna struktūra - Ēdināšanas dienests.
2007. gads pagāja Energoefektivitātes paaugstināšanā, kuras rezultātā notika ēkas
sienu siltināšana, jumta seguma nomaiņa, siltumsistēmas pārbūve un pieslēgums pie
centrālapkures, ārējā pagaismojuma pie iestādes izveidošana.

2008. gadā izbūvēja stāvlaukumu pie iestādes.

2009. gads iesākās cerīgi – būs piebūve ar peldbaseinu, plašu zāli, 2 grupām un
speciālistu kabinetiem ERAF projekta ietvaros. Rudenī tika parakstīts būvniecības līgums
ar ,,Cēsu CB” par piebūves celtniecību pie ,,Saulītes”.

Celtniecības darbi sākās un turpinājās, līdz rudenī palika arvien gausāki. Un tā līdz
2014. gadam dzīvojām blakus būvlaukumam. Ar jaunu sparu darbi atsākās pēc jaunā
būvniecības līguma noslēgšanas ar ,,Valmieras Energoceltnieku”.
Beidzot 2014. gada 26. februārī - jaunā korpusa pieņemšana un aprīlī atklāšanas
svētki. Paldies visiem par izturību, sapratni, šos 6 gadus. Prieks par jaunajām telpām –
daudzfunkcionālo zāli, 2 grupu telpām, speciālistu kabinetiem, peldbaseinu, ko apmeklē ne
tikai mūsu bērni, bet arī novada pirmsskolas iestāžu bērni.

Ar 2015. gadu darbojas 13 grupas – tāds maģisks skaitlis.
Mūsu iestādē visi ir draugos ar sportu un fiziskām aktivitātēm. Organizējam
pasākumus gan bērniem, gan vecākiem, gan darbiniekiem. Apmeklējam Madonas sporta
centru. Ziemas periodā mācāmies slēpot gan teritorijā, gan Madonas Smceres sila bāzē.
Peldēšanas nodarbības peldbaseinā norūda bērnus un dod iespēju apgūt
peldētprasmi ikvienam bērnam.

Mēs varam lepoties ar savu iestādi. Mūs ir novērtējuši arī Izglītības ministre Ina
Druviete (2014.), Valsts Prezidenti Andris Bērziņš (2014.) un Raimonds Vējonis (2015.),
Ministru prezidente Laimdota Straujuma (2014.), tāpat Zviedrijas, ASV vēstniecību
pārstāvji, mūsu sadraudzības draugi no Vācijas un Zviedrijas.
Pie mums pieredzes apmaiņā ciemojas kolēģi gan no sava novada, gan citiem
novadiem un pilsētām.
Turpinām pilnveidot un ieviest jaunas tradīcijas savā iestādē gan darbā ar bērniem,
gan vecākiem, gan darbiniekiem.
Esam atvērti visam jaunajam, nebaidāmies no izaicinājumiem un jaunām iespējām.
Saulīte silda,
Saulīte smaida,
Saulīte visus Jūs mīļi gaida!

