Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde ir pašvaldības dibināta un tās pakļautībā esoša
vispārējās izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.
Izglītības iestādes darbības mērķis:
izglītības programmu apguve, nodrošinot bērnu sagatavošanu skolai, aptverot
individualitātes veidošanos, garīgo, fizisko un sociālo attīstību, iniciatīvas, zinātkāres,
patstāvības un radošās darbības attīstību, veselības nostiprināšanu, psiholoģisko
sagatavošanu skolai.

Par izvirzītā mērķa sasniegšanu rūpējas izglītots un radošs pedagogu kolektīvs un atsaucīgs
tehniskais personāls.
Iestādē darbojas divas pirmsskolas grupas: „Lācīši” (bērni līdz 4 gadiem) un „Rūķīši” (5-6
gadīgie bērni). Ir diennakts grupa. Grupas tiek komplektētas pēc vecuma īpatnībām.
Notiek dažādas nodarbības, tādā veidā veicinot bērnu kulturālo un fizisko attīstību. Organizējot
darbu, tiek radīta mājas atmosfēra, kurā bērna dzīve tiek tuvināta dzīvei ģimenē. Veidojam bērna
iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi.
Pirmsskolas izglītības satura apguve bērnam nodrošina:
 individualitātes veidošanos;
 garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību;
 iniciatīvas, zinātkāres, pastāvības un radošās darbības attīstību;
 veselības nostiprināšanu;
 sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai;
 valsts valodas apguvi.
Mūsu izglītības iestādē ir zāle, kur bērni nodarbojas ar sportu, ka arī vieta, kur sanākt kopā
svētku koncertos. Bērniem veidoti dažādi rotaļu un izklaides pasākumi. Mūsu pirmsskolas
izglītības skolotājas ne tikai pieredzējuši un radoši pedagogi, bet arī talantīgi aktieru lomās.
Mūsu audzēkņi apmeklē deju nodarbības radošā kolektīvā „TIPU- TAPU”.
Iestādē ir norobežota un estētiski labiekārtota teritorija pastaigām un rotaļām (šūpoles, smilšu
kastes, slīdkalniņi, terase, utt.). 2007.g.-2008.g. izglītības iestādes telpās nomainīti logi un
apkures sistēma. Visas iestādes teplas estētiski noformētas un atbilst mūsdienu prasībām.
Mūsu tradīcijas:
 Zinību diena
 Miķeļtirgus
 Mārtiņdiena
 Pasākums „Latvijas dzimšanas diena”
 Ziemassvētku uzvedums ģimenēm
 Meteņi
 Lieldienas
 Koncerts māmiņām Mātes dienā
 Svinam bērnu dzimšanas dienas
 Izlaiduma balle
 Piedalīšanās pagasta svētku pasākumos/ koncertos
 Kopā ar vecākiem bērni piedalās konkursos un izstādēs

 Iestādes telpu un teritorijas oriģināla noformēšana svētkos
 Apmeklējam teātra izrādes Ludzā
Vēsture:
Brigu bērnudārzs tika dibināts 1986.gadā un atradās Brigu sākumskolas ēkā. Sākumā
bērnudārzā darbojās divas grupas, apmācības tajās notika krievu valodā. No 1995.gada sāka
darboties latviešu grupa „Rūķīši”.
2000.gadā bērnudārza grupas tika pārdēvētas par pirmsskolas grupām.
No 2001.gada Brigu pamatskolas sastāvā darbojās divas pirmsskolas grupas „Lācīši” (bērni no
1,5 līdz 4 gadiem) un „Rūķīši” (5-6g. bērni). Mācībvaloda- latviešu valoda.
2010.gada 1.novembrī Brigu pamatskola tika reorganizēta par Briģu pagasta pirmsskolas
izglītības iestādi.

