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3.pielikums
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◦ Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde –
sabiedrībai atvērta mūsdienīga, inovatīva
iestāde, ar profesionāli kompetentiem
pedagogiem, kurā caur drošu, attīstošu
vidi, aktivitātēm tiek veidota bērna
personība, attīstītas viņu prasmes, iemaņas
un ielikts pamats tālākai dzīves skolai.

◦Mūsdienīga, droša, attīstoša un labvēlīga
vide laimīgam bērnam, ģimenei un
darbiniekiem.



10 gadu jubileja Kadagas PII

◦



Bērnu un darbinieku skaits izglītības iestādē

Bērnu skaits Darbinieku skaits

2009.gads 152 38

Bērnu skaits Darbinieku skaits

2019.gads 200 49

Pirms 10 gadiem

Pēc 10 gadiem



Jauna 
9.grupa 
«Zaķīši»





Projekts «Darbojos ar prieku»



Burtu Takas atjaunošana 



Kadagas PII dalība 
Erasmus+TCA pasākumā

KAS?

40 dalībnieki no 15 valstīm. 

Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, kuri

strādā ar bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem

un kurus interesē starptautiska sadarbība,

pieredzes apmaiņa, kā arī Erasmus+ Key

action (KA2) stratēģisko skolu apmaiņas

partnerību (KA229) projektu izstrāde

KO?

Erasmus+ nacionālās aģentūras organizēts
starptautisks sadarbības pasākums-
kontaktseminārs (TCA) “Partnerships for
(pre-) primary schools”

KĀPĒC?

Lai palīdzētu pārvaldīt sociālekonomiskās pārmaiņas, atrisināt būtiskas problēmas, ar kurām Eiropa
saskarsies līdz nākamās desmitgades beigām, un atbalstītu Eiropas politikas programmas īstenošanu, kas
vērsta uz izaugsmi, taisnīgumu un sociālo iekļaušanu.





3.decembrī Kadagas PII viesojas delegācija no 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas



Iestādes nomāto ēku/telpu atbilstību izglītības 
programmas īstenošanas periodam: 

◦ Iestādes telpas tiek nomātas interešu izglītības 
nodrošināšanai. 

◦ Telpas ir pieejamas tikai pēc aktīvā pedagoģiskā 
procesa laika, lai netraucētu iestādes īstenotās 

programmas apguvei. Telpu nomai tiek slēgts līgums uz 
vienu gadu ar Ādažu novada domi un iznomātāju.

◦ Telpu nomai ir pieejamas sekojošas iestādes telpas: 
aktu zāle, sporta zāle, brīvo rotaļu telpa, baseins.



Interešu pulciņu 
piedāvājums 
Kadagas PII
2019./2020. 

mācību gadam

Pulciņa nosaukums Skolotāja vārds, 
uzvārds

Bērnu 

skaits
2018/2019

Mini tenisa nodarbības bērniem

/Ādažu tenisa skola/

Līga Pastore-Kviese 11/15

Džudo bērniem Izolde Eņģele 24/35

Futbols bērniem

/Futbola klubs „Ādaži”/

Gatis Zankovskis 20/25

Mūzika-kustība-deja Zinta Filipoviča 38/91

Sporta dejas un ritmika Inga Vitenberga-
Piševa

35/30

Mākslas skola Antra Krasta 38/63

Dabas skola Evita Bondere 45/63

Angļu valoda
/SIA ZE birojs/

Aija Merkulova 51/52



Katra mācību gada sākumā iestādes darbinieki plāno dažādus tematiskos 
pasākumus, kurus ietver Darba plānā, kurš tiek apstiprināts pedagoģiskajās 

sēdēs. 



Paldies par uzmanību! 
Lai Jums jauka šī diena! 

Lai Ziemassvētku burvība atnāk ar Jūsu 
bērniem smiekliem, rūķu pēdām sniegā 
un piparkūku smaržu! Ielaidiet svētkus 

savās sirdīs un dāvājiet prieku 
apkārtējiem!


