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Misija

Radīt bērniem draudzīgu, mērķtiecīgi
veidotu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu
vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi
sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna vēlmi
izzināt sevi un apkārtējo pasauli,
individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi
nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties
pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu
mainīgajā vidē.



Vīzija

Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām 

atbilstoša mājīga un inovatīva pirmsskolas 

izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, 

saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku 

komandu, kas sagatavo bērnu pamatizglītības 

apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties 

patstāvīgi drošā un dabai draudzīgā vidē.



Iestādē tiek īstenotas :

❑ Vispārējās pirmsskolas izglītības 

programma (kods 01011111)

❑ Mazākumtautību vispārējā 

pirmsskolas izglītības programma 
(kods 01011121)



Izglītojamo skaits

Vispārējās pirmsskolas izglītības 
programma

❑ 2018./2019.m.g. - 344

❑ 2019./2020.m.g. - 336

Mazākumtautību vispārējās 
pirmsskolas izglītības programma 

❑ 2018./2019.m.g. - 28

❑ 2019./2020.m.g. - 25



Izglītojamo dzīvesvietas Ādažu 

novada administratīvajā teritorijā



Izglītojamo dzīvesvietas Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā

Teritorijas 

nosaukums

Bērnu 

skaits

Ādaži 266

Kadaga 27

Garkalne 18

Baltezers 14

Alderi 11

Stapriņi 16

Iļķene 1

Āņi 4

Attari 2

Birznieki 2



Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ir 71
darbinieks, no tiem:

❑ 38 skolotāji (20 ar 3. izglītības kvalitātes 
pakāpi)

❑ 16 skolotāju palīgi

❑ 14 tehniskie darbinieki

❑ atbalsta personāls (psihologs, logopēds
un medmāsa)



Tradīcijas 
❑ Zinību diena

❑ Tēva diena

❑ Ražas svētki – Miķeļdiena

❑ Olimpiskā diena

❑ Dārziņa dzimšanas dienas svinības

❑ Mārtiņdienas pasākums

❑ Latvijas Republikas proklamēšanas diena

❑ “Adventes dārzs”

❑ Ziemassvētki

❑ Lieldienas

❑ Mātes diena

❑ Izlaidums

❑ Gaujas svētki

❑ Bērnu aizsardzības diena

❑ Līgo svētki



Paveiktais 2019. gadā
❑ Sagatavošanās siltināšanas projekta 

uzsākšanai iestādē, telpu pielāgošana un 

pārcelšanās iestādes darbībai Ādažu 

vidusskolā.

❑ Neskatoties uz neierastiem apstākļiem, tiek 

nodrošināts vienots audzināšanas un mācību 

process, kurā bērns praktiskā darbībā apgūst 

zināšanas, izpratni un pamatprasmes 

dažādās mācību jomās. 



Izveidotas 2 ēdamzāles skolas gaiteņos. Vienā 

ēdamzālē vienlaicīgi ēd 150-180 bērnu, otrā-

100-130 bērnu.



Rotaļnodarbības un pusdienas miegs vienā  

telpā.



Sporta nodarbībām izmantojam Ādažu 

sporta centra un  ĀVS sporta zāles un 

sporta laukumus.



Lai pastaigas būtu drošākas, iegādājāmies 

atstarojošas drošības vestes.



Mācību process notiek arī brīvā dabā.



…un svinot mūsu dzimšanas dienu.



Jauni drēbju žāvējamie skapji



Iestādes bērni un darbinieki piedalījās 

projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai Ādažu novadā”

❑ Vispārattīstošās vingrošanas nodarbības 3-7 gadus 

veciem bērniem;

❑ Izglītojoši pasākumi ar bērnu, viņu  vecāku un 

kolektīva aktīvu iesaistīšanos



Projekta «Sabiedrība ar dvēseli «Ādažos» 

ietvaros, 10 gadu laikā veiksmīgi realizēti 

10 projekti. 

❑ 9 projekti grupu un apkārtējās vides 

labiekārtošanai un 1- kulturizglītojošo 

pasākumu projekts.

❑ To realizēšanā un vadīšanā piedalījās gan 

iestādes skolotājas, gan bērnu vecāki.



Pārmaiņas iestādē



Novembrī atvērām jaunākā vecuma 

grupiņu.



Mūsu tradīcija – Adventes dārzs



MĒS TICAM PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

NOZĪMEI KĀ SABIEDRĪBAS PAMATAM. MĒS 

TICAM KATRA ZĒNA UN KATRAS MEITENES 

NEIZSMEĻAMAJĀM IESPĒJĀM. MĒS TICAM 

IZTĒLEI, UZTICĪBAI, CERĪBĀM UN 

IDEĀLIEM, KAS MĀJO BĒRNA SIRDĪ. MĒS 

TICAM DABAS, MĀKSLAS, GRĀMATU UN 

DRAUDZĪBAS SKAISTUMAM. MĒS TICAM 

PIENĀKUMA SNIEGTAM GANDARĪJUMAM. 

MĒS TICAM IKDIENAS DZĪVES MAZAJIEM, 

OMULĪGAJIEM PRIEKIEM...

MĒS TICAM, KA MĒS VISI KAUT REIZI 

SPĒJAM KO PIEDZĪVOT, BET LIELĀKAIS 

PIEDZĪVOJUMS IR PILDĪT SAVU PIENĀKUMU 

IKDIENĀ.



Paldies


