
 

1. „SUNĪŠU” grupa 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

 

I. Sociālās zinības un ētika, dabas zinības. Latviešu valoda – 9.00 – 12.00 

II. Mājturība un tehnoloģijas. Fiziskā izglītība un veselība – 9.00 – 12.00 vai pēcpusdienas cēlienā 

Sociālās zinības (apkārtne) 

Latviešu valoda 

(daiļliteratūra) 

Mūzika (dziedāšana)  

Māksl. 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā) 

„Skoliņa” 

Latviešu valoda (runas 

att.) 
Mūzika (dejošana)  

Mājturība un tehnoloģijas 

(veidošana) 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā) 

„Skoliņa” 

Sociālās un dabas zinības - 

Matemātika 

Latviešu valoda (lasīšana) 

Mūzika (dziedāšana)  

Mūzika (dejošana) 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā) 

„Skoliņa” 

Peldēšana  

Vizuālā māksla (zīmēšana) 

Mūzika (dejošana)  

Mājturība un tehnoloģijas 

(rokdarbi, mājturība) 

Māksl. 

„Skoliņa” 

Latviešu valoda 

(rakstīšana) 

Fiziskā izglītība un veselība 

(zālē)  

Mājturība un tehnoloģijas 

(aplicēšana, konstruēšana ) 

Vizuālā māksla (rokas 

vingrināšana) 

Dabas zinības  

 
(Pēc MK noteikumiem nr.533., 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”) Nodarbības 
ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību 
priekšmetu saturu.  Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju veidošana,) 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf  
*Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves  prasmes) 
**Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) 
***Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana,  veidošana, darbības ar priekšmetiem) 

 
„Mazās skoliņas”  (sešu gadu vecuma bērniem) un “Mākslas skoliņas” – pulciņi notiek  pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien pēc individuāla laika iedalījuma. 

Logopēdijā notiek individuālās nodarbības divas reizes nedēļā. Angļu valoda notiek divas reizes nedēļā  piecu un sešu gadu vecuma bērniem. Vispārattīstošo 

vingrojumu un ritmikas nodarbības divas reizes nedēļā pa apakšgrupām, kā arī šov deju pulciņu. 

 

Ir iespēja apmeklēt mākslas vingrošanas, džudo, ritmikas, deju fitnesa,  tenisa un futbola (futbola klubs “Ādaži” un Garkalnes klubs “Rakari”)  pulciņus pie 

privātuzņēmumu skolotājiem vai treneriem.  

 
Trešdienās un piektdienās no 16.00 – 20.00 “Ģimeņu peldēšanas nodarbības” 

Ir iespēja izmantot bez maksas psihologa pakalpojumus. 

 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf


2. „KAĶĪŠU” grupa 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

 

I. Sociālās zinības un ētika, dabas zinības. Krievu valoda - 9.00 – 12.00 

 

II. Mājturība un tehnoloģijas. Fiziskā izglītība un veselība - 9.00 – 12.00 vai pēcpusdienas cēlienā 

 
Fiziskā izglītība un veselība 

(zālē)  

Sociālās zinības (apkārtne) 

Dabas zinības   
Mūzika (dziedāšana) 12.30 

 

 

„Skoliņa” 15.20 

Krievu valoda (runas 

att.) 
Māksl. 

Mūzika (dejošana) 

Vizuālā māksla (rokas 

vingrināšana) 

Latviešu valoda 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā) 

„Skoliņa” 15.20 

Latviešu valoda 

Sociālās un dabas zinības - 

Matemātika 
Mūzika (dziedāšana)  

Mūzika (dejošana) 

Mājturība un tehnoloģijas 

(aplicēšana, konstruēšana ) 

Māksl.  

Krievu valoda (daiļliteratūra)  

„Skoliņa” 15.20 

Peldēšana  

Mājturība un tehnoloģijas 

(veidošana)  

Vizuālā māksla (zīmēšana) 

Mūzika (dejošana) 

Latviešu valoda  

 

„Skoliņa” 15.20 

Latviešu valoda 

Krievu valoda (lasīšana) 

 

Mājturība un tehnoloģijas 

(rokdarbi, mājturība) 

 

Krievu valoda (rakstīšana) 

 

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā) 

 
(Pēc MK noteikumiem nr.533., 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”) Nodarbības ilgums ir atkarīgs 
no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.  Latviešu valoda (runas 
un valodas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju veidošana,) 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf  
*Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves  prasmes) 
**Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) 
***Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana,  veidošana, darbības ar priekšmetiem) 
 

„Mazās skoliņas” sešus gadu vecuma bērniem) un “Mākslas skoliņas” – pulciņi notiek  pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien pēc individuāla laika iedalījuma. 

Logopēdijā notiek individuālās nodarbības divas reizes nedēļā. Latviešu valoda notiek divas reizes nedēļā mazākumtautību programmā. Vispārattīstošo vingrojumu 

un ritmikas nodarbības divas reizes nedēļā pa apakšgrupām, kā arī šov deju pulciņu. 

 

Ir iespēja apmeklēt mākslas vingrošanas, džudo, ritmikas, deju fitnesa,  tenisa un futbola (futbola klubs “Ādaži” un Garkalnes klubs “Rakari”)  pulciņus 

pie privātuzņēmumu skolotājiem  
 

Trešdienās un piektdienās no 16.00 – 20.00 “Ģimeņu peldēšanas nodarbības” 

Ir iespēja izmantot bez maksas psihologa pakalpojumus. 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf


3. „JĒRIŅU” grupa 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

 

I. Sociālās zinības un ētika, dabas zinības. Latviešu valoda - 9.00 – 12.00 

 

II. Mājturība un tehnoloģijas. Fiziskā izglītība un veselība - 9.00 – 12.00 vai pēcpusdienas cēlienā 

 

Fiziskā izglītība un veselība 

(zālē)  

Sociālās zinības (apkārtne) 

Mūzika (dziedāšana) 

Māksl.  

Dabas zinības 
„Skoliņa” 

 

Mūzika (dejošana) 

Latviešu valoda (runas 

att.) 
Latviešu valoda (lasīšana) 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā)  

 

„Skoliņa” 

 

Peldēšana - 
Latviešu valoda (rakstīšana) 

Vizuālā māksla (zīmēšana) 

Mājturība un tehnoloģijas 

(rokdarbi, mājturība) 

Mūzika (dejošana) 

Mūzika (dziedāšana) 

„Skoliņa” 

 

Sociālās un dabas 

zinības – Matemātika  
Māksl.  

Mūzika (dejošana) 

Latviešu valoda 

(daiļliteratūra) 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā)  

„Skoliņa” 

 

Mājturība un 

tehnoloģijas (veidošana) 

Mājturība un 

tehnoloģijas (aplicēšana, 

konstruēšana ) 

Vizuālā māksla (rokas 

vingrināšana) 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā) 

 
(Pēc MK noteikumiem nr.533., 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”) Nodarbības 
ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību 
priekšmetu saturu.  Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju veidošana,) 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf  
*Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves  prasmes) 
**Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) 
***Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana,  veidošana, darbības ar priekšmetiem) 

 
„Mazās skoliņas”  (sešu gadu vecuma bērniem) un “Mākslas skoliņas” – pulciņi notiek  pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien pēc individuāla laika iedalījuma. 

Logopēdijā notiek individuālās nodarbības divas reizes nedēļā. Angļu valoda notiek divas reizes nedēļā  piecu un sešu gadu vecuma bērniem. Vispārattīstošo 

vingrojumu un ritmikas nodarbības divas reizes nedēļā pa apakšgrupām, kā arī šov deju pulciņu. 

 

Ir iespēja apmeklēt mākslas vingrošanas, džudo, ritmikas, deju fitnesa,  tenisa un futbola (futbola klubs “Ādaži” un Garkalnes klubs “Rakari”)  pulciņus pie 

privātuzņēmumu skolotājiem vai treneriem.  

 
Trešdienās un piektdienās no 16.00 – 20.00 “Ģimeņu peldēšanas nodarbības” 

Ir iespēja izmantot bez maksas psihologa pakalpojumus. 

 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf


4. „ZAĶĪŠU” grupa 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

 

I. Sociālās zinības un ētika, dabas zinības. Latviešu valoda - 9.00 – 12.00 

 

II. Mājturība un tehnoloģijas. Fiziskā izglītība un veselība - 9.00 – 12.00 vai pēcpusdienas cēlienā 

Mūzika (dziedāšana)  

Mājturība un tehnoloģijas 

(aplicēšana, konstruēšana ) 

Sociālās zinības (apkārtne) 

Vizuālā māksla (rokas 

vingrināšana)  

Māksl. 

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā)  

„Skoliņa” 

Mūzika (dejošana) 

Sociālās un dabas 

zinības - Matemātika 

Latviešu valoda (runas 

att.) 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā) 

 

„Skoliņa” 

Mājturība un tehnoloģijas 

(rokdarbi, mājturība) 

Māksl. 

Mūzika (dziedāšana)  

Latviešu valoda (rakstīšana) 

Mūzika (dejošana)  

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā)   

 

„Skoliņa” 

Peldēšana  

Mājturība un tehnoloģijas 

(veidošana)  

Mūzika (dejošana) M-10.00 

Latviešu valoda (lasīšana)  

 

Latviešu valoda 

(daiļliteratūra) 

 

„Skoliņa” 

 

Fiziskā izglītība un 

veselība (zālē)  

Vizuālā māksla 

(zīmēšana) 

 

Dabas zinības 

 

 
(Pēc MK noteikumiem nr.533., 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”) Nodarbības 
ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību 
priekšmetu saturu.  Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju veidošana,) 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf  
*Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves  prasmes) 
**Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) 
***Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana,  veidošana, darbības ar priekšmetiem) 

 
„Mazās skoliņas”  (sešu gadu vecuma bērniem) un “Mākslas skoliņas” – pulciņi notiek  pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien pēc individuāla laika iedalījuma. 

Logopēdijā notiek individuālās nodarbības divas reizes nedēļā. Angļu valoda notiek divas reizes nedēļā  piecu un sešu gadu vecuma bērniem. Vispārattīstošo 

vingrojumu un ritmikas nodarbības divas reizes nedēļā pa apakšgrupām, kā arī šov deju pulciņu. 

 

Ir iespēja apmeklēt mākslas vingrošanas, džudo, ritmikas, deju fitnesa,  tenisa un futbola (futbola klubs “Ādaži” un Garkalnes klubs “Rakari”)  pulciņus pie 

privātuzņēmumu skolotājiem vai treneriem.  

 
Trešdienās un piektdienās no 16.00 – 20.00 “Ģimeņu peldēšanas nodarbības” 

Ir iespēja izmantot bez maksas psihologa pakalpojumus. 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf


 

5. „MĀRĪŠU” grupa  

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

 

I. Sociālās zinības un ētika, dabas zinības. Latviešu valoda - 9.00 – 12.00 

 

II. Mājturība un tehnoloģijas. Fiziskā izglītība un veselība - 9.00 – 12.00 vai pēcpusdienas cēlienā 

 
Sociālās zinības (apkārtne) 

Mūzika (dziedāšana) 

Latviešu valoda 

(daiļliteratūra) 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā)  

„Skoliņa” 

 

Mūzika (dejošana) 

Latviešu valoda (runas 

att.) 
Māksl. M-10.30 

Mājturība un 

tehnoloģijas (veidošana) 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā)  

„Skoliņa” 

Peldēšana  
Mājturība un tehnoloģijas 

(aplicēšana, konstruēšana ) 

Sociālās un dabas zinības - 

Matemātika 
Mūzika (dziedāšana) 

Vizuālā māksla (rokas 

vingrināšana)  

„Skoliņa” 

Latviešu valoda (lasīšana) 

Vizuālā māksla (zīmēšana) 

Mūzika (dejošana) 

Māksl.  

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā)  

 

„Skoliņa” 

Fiziskā izglītība un veselība 

(zālē) 

Latviešu valoda 

(rakstīšana) 

Mājturība un tehnoloģijas 

(rokdarbi, mājturība) 

Dabas zinības 

 
(Pēc MK noteikumiem nr.533., 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”) Nodarbības 
ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību 
priekšmetu saturu.  Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju veidošana,) 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf  
*Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves  prasmes) 
**Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) 
***Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana,  veidošana, darbības ar priekšmetiem) 

 
„Mazās skoliņas”  (sešu gadu vecuma bērniem) un “Mākslas skoliņas” – pulciņi notiek  pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien pēc individuāla laika iedalījuma. 

Logopēdijā notiek individuālās nodarbības divas reizes nedēļā. Angļu valoda notiek divas reizes nedēļā  piecu un sešu gadu vecuma bērniem. Vispārattīstošo 

vingrojumu un ritmikas nodarbības divas reizes nedēļā pa apakšgrupām, kā arī šov deju pulciņu. 

 

Ir iespēja apmeklēt mākslas vingrošanas, džudo, ritmikas, deju fitnesa,  tenisa un futbola (futbola klubs “Ādaži” un Garkalnes klubs “Rakari”)  pulciņus pie 

privātuzņēmumu skolotājiem vai treneriem.  

 

Trešdienās un piektdienās no 16.00 – 20.00 “Ģimeņu peldēšanas nodarbības” 

Ir iespēja izmantot bez maksas psihologa pakalpojumus. 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf


 

6. „BITĪŠU” grupa 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

 

I. Sociālās zinības un ētika, dabas zinības. Latviešu valoda - 9.00 – 12.00 

 

II. Mājturība un tehnoloģijas. Fiziskā izglītība un veselība - 9.00 – 12.00 vai pēcpusdienas cēlienā 

Rīta aplis 8.40; 9.15 

Dabas zinības   

Latviešu valoda (lasīšana) 

Latviešu valoda 

(daiļliteratūra)  

Mūzika (dziedāšana) 

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā)   

„Skoliņa” 

Rīta aplis 8.40 

Mūzika (dejošana) 

Latviešu valoda (runas 

att.) 
Vizuālā māksla (zīmēšana) 

Māksl. 

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā)  

„Skoliņa” 

Rīta aplis 8.40 

Peldēšana  

Mājturība un tehnoloģijas 

(veidošana)  

Māksl.  

Mūzika (dziedāšana)  

Vizuālā māksla (rokas 

vingrināšana)  

„Skoliņa” 

Rīta aplis 8.40 

Sociālās un dabas zinības - 

Matemātika 
Mājturība un tehnoloģijas 

(rokdarbi, mājturība) 
Mūzika (dejošana)  

Mājturība un tehnoloģijas 

(aplicēšana, konstruēšana ) 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā)  

„Skoliņa” 

Rīta aplis 8.40 

Latviešu valoda 

(rakstīšana) 

Fiziskā izglītība un veselība 

(zālē)  

Sociālās zinības (apkārtne) 

 

 
(Pēc MK noteikumiem nr.533., 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”) Nodarbības 
ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību 
priekšmetu saturu.  Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju veidošana,) 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf  
*Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves  prasmes) 
**Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) 
***Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana,  veidošana, darbības ar priekšmetiem) 

 
„Mazās skoliņas”  (sešu gadu vecuma bērniem) un “Mākslas skoliņas” – pulciņi notiek  pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien pēc individuāla laika iedalījuma. 

Logopēdijā notiek individuālās nodarbības divas reizes nedēļā. Angļu valoda notiek divas reizes nedēļā  piecu un sešu gadu vecuma bērniem. Vispārattīstošo 

vingrojumu un ritmikas nodarbības divas reizes nedēļā pa apakšgrupām, kā arī šov deju pulciņu. 

 

Ir iespēja apmeklēt mākslas vingrošanas, džudo, ritmikas, deju fitnesa,  tenisa un futbola (futbola klubs “Ādaži” un Garkalnes klubs “Rakari”)  pulciņus pie 

privātuzņēmumu skolotājiem vai treneriem.  

 
Trešdienās un piektdienās no 16.00 – 20.00 “Ģimeņu peldēšanas nodarbības” 

Ir iespēja izmantot bez maksas psihologa pakalpojumus. 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf


7. „VĀVERĪŠU” grupa 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

 

I. Sociālās zinības un ētika, dabas zinības. Latviešu valoda - 9.00 – 12.00  

 

II. Mājturība un tehnoloģijas. Fiziskā izglītība un veselība - 9.00 – 12.00 vai pēcpusdienas cēlienā 

Rīta aplis 8.40; 9.15 

Dabas zinības   
Māksl. 

Vizuālā māksla (zīmēšana) 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā)  

 

„Skoliņa” 

Rīta aplis 8.40 

 Peldēšana  
Sociālās zinības (apkārtne)  

Latviešu valoda (runas 

att.) 
Mājturība un tehnoloģijas 

(veidošana) 

Mūzika (dziedāšana)  

Mūzika (dejošana)  

„Skoliņa” 

Rīta aplis 8.40 

Mājturība un tehnoloģijas 

(rokdarbi, mājturība) 

Sociālās un dabas zinības 

– Matemātika  
Mūzika (dejošana)  

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā)  

 

„Skoliņa” 

Rīta aplis 8.40 

Latviešu valoda 

(rakstīšana)  

Māksl.  

Mājturība un tehnoloģijas 

(aplicēšana, konstruēšana )  

Mūzika (dziedāšana)  

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā)  

„Skoliņa” 

Rīta aplis 8.40 

Latviešu valoda (lasīšana)  

Latviešu valoda 

(daiļliteratūra)  

Fiziskā izglītība un veselība 

(zālē)  

Mūzika (dziedāšana) 

Vizuālā māksla (rokas 

vingrināšana) 

 

 
(Pēc MK noteikumiem nr.533., 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”) Nodarbības 
ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību 
priekšmetu saturu.  Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju veidošana,) 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf  
*Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves  prasmes) 
**Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) 
***Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana,  veidošana, darbības ar priekšmetiem) 

 
„Mazās skoliņas”  (sešu gadu vecuma bērniem) un “Mākslas skoliņas” – pulciņi notiek  pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien pēc individuāla laika iedalījuma. 

Logopēdijā notiek individuālās nodarbības divas reizes nedēļā. Angļu valoda notiek divas reizes nedēļā  piecu un sešu gadu vecuma bērniem. Vispārattīstošo 

vingrojumu un ritmikas nodarbības divas reizes nedēļā pa apakšgrupām, kā arī šov deju pulciņu. 

 

Ir iespēja apmeklēt mākslas vingrošanas, džudo, ritmikas, deju fitnesa,  tenisa un futbola (futbola klubs “Ādaži” un Garkalnes klubs “Rakari”)  pulciņus pie 

privātuzņēmumu skolotājiem vai treneriem.  

 
Trešdienās un piektdienās no 16.00 – 20.00 “Ģimeņu peldēšanas nodarbības” 

Ir iespēja izmantot bez maksas psihologa pakalpojumus. 

 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf


 

8. „LĀCĪŠU” grupa 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

 

I. Sociālās zinības un ētika, dabas zinības. Latviešu valoda - 9.00 – 12.00 

 

II. Mājturība un tehnoloģijas. Fiziskā izglītība un veselība - 9.00 – 12.00 vai pēcpusdienas cēlienā 

Rīta aplis 8.40; 9.15 

Latviešu valoda 

(lasīšana) 

Sociālās zinības 

(apkārtne)  

Vizuālā māksla (rokas 

vingrināšana) 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā)  

„Skoliņa” 

Rīta aplis 8.40 

Latviešu valoda 

(daiļliteratūra)  

Māksl.  

 Peldēšana  
Mūzika (dziedāšana)  

Dabas zinības   
Mūzika (dejošana)  

„Skoliņa” 

Rīta aplis 8.40 

Latviešu valoda (runas att.) 
Māksl.  

Mājturība un tehnoloģijas 

(aplicēšana, konstruēšana )  

Mūzika (dejošana)  

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā)  

 

„Skoliņa” 

Rīta aplis 8.40 

Sociālās un dabas zinības - 

Matemātika 
Vizuālā māksla (zīmēšana)  

Mūzika (dziedāšana)  

Mājturība un tehnoloģijas 
(rokdarbi, mājturība)  

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā)  

„Skoliņa” 

Rīta aplis 8.40 

Latviešu valoda (rakstīšana) 

Fiziskā izglītība un veselība 

(zālē)  

 
Mājturība un tehnoloģijas 

(veidošana) 

 

 
„(Pēc MK noteikumiem nr.533., 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”) 

Nodarbības ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu 
mācību priekšmetu saturu.  Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju 
veidošana,) http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf  
*Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves  prasmes) 
**Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) 
***Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana,  veidošana, darbības ar priekšmetiem) 

 
„Mazās skoliņas”  (sešu gadu vecuma bērniem) un “Mākslas skoliņas” – pulciņi notiek  pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien pēc individuāla laika iedalījuma. 

Logopēdijā notiek individuālās nodarbības divas reizes nedēļā. Angļu valoda notiek divas reizes nedēļā  piecu un sešu gadu vecuma bērniem. Vispārattīstošo 

vingrojumu un ritmikas nodarbības divas reizes nedēļā pa apakšgrupām, kā arī šov deju pulciņu. 

 

Ir iespēja apmeklēt mākslas vingrošanas, džudo, ritmikas, deju fitnesa,  tenisa un futbola (futbola klubs “Ādaži” un Garkalnes klubs “Rakari”)  pulciņus pie 

privātuzņēmumu skolotājiem vai treneriem.  

 
Trešdienās un piektdienās no 16.00 – 20.00 “Ģimeņu peldēšanas nodarbības” 

Ir iespēja izmantot bez maksas psihologa pakalpojumus. 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf


9. „LAPSIŅU” grupa 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

 

I. Sociālās zinības un ētika, dabas zinības. Latviešu valoda - 9.00 – 12.00 

 

II. Mājturība un tehnoloģijas. Fiziskā izglītība un veselība - 9.00 – 12.00 vai pēcpusdienas cēlienā 

Rīta aplis 8.40; 9.15 

Sociālās zinības (apkārtne) 

Latviešu valoda (runas att.) 

Dabas zinības   
Vizuālā māksla (rokas 

vingrināšana) 

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā) 

„Skoliņa” 

 

Rīta aplis 8.40 

Mājturība un tehnoloģijas 

(veidošana) 

Peldēšana  
Mūzika (dziedāšana) 

Mūzika (dejošana) 

 

 

„Skoliņa” 

 

 

Rīta aplis 8.40 

Sociālās un dabas zinības - 

Matemātika 

Mājturība un tehnoloģijas 

(aplicēšana, konstruēšana ) 

Mūzika (dejošana) 

Fiziskā izglītība un veselība 
(dabā) 

„Skoliņa” 

 

Rīta aplis 8.40 

Vizuālā māksla 

(zīmēšana) 

Latviešu valoda 

(lasīšana) 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā)    

 

„Skoliņa” 

 

Rīta aplis 8.40 

Latviešu valoda 

(rakstīšana) 

Mūzika (dziedāšana) 

Mājturība un tehnoloģijas 

(rokdarbi, mājturība) 

Latviešu valoda 

(daiļliteratūra)  

Fiziskā izglītība un veselība 
(zālē) 

 
„Mazā skoliņa” notiek sešus gadu vecuma bērniem pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien pēc individuāla laika iedalījuma.  

(Pēc MK noteikumiem nr.533., 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”) Nodarbības 
ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību 
priekšmetu saturu.  Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju veidošana,) 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf  
*Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves  prasmes) 
**Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) 
***Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana,  veidošana, darbības ar priekšmetiem) 

 
„Mazās skoliņas”  (sešu gadu vecuma bērniem) un “Mākslas skoliņas” – pulciņi notiek  pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien pēc individuāla laika iedalījuma. 

Logopēdijā notiek individuālās nodarbības divas reizes nedēļā. Angļu valoda notiek divas reizes nedēļā  piecu un sešu gadu vecuma bērniem. Vispārattīstošo 

vingrojumu un ritmikas nodarbības divas reizes nedēļā pa apakšgrupām, kā arī šov deju pulciņu. 

 

Ir iespēja apmeklēt mākslas vingrošanas, džudo, ritmikas, deju fitnesa,  tenisa un futbola (futbola klubs “Ādaži” un Garkalnes klubs “Rakari”)  pulciņus pie 

privātuzņēmumu skolotājiem vai treneriem.  

 
Trešdienās un piektdienās no 16.00 – 20.00 “Ģimeņu peldēšanas nodarbības” 

Ir iespēja izmantot bez maksas psihologa pakalpojumus. 

 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf


 

10. „PELĪŠU” grupa 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

 

I. Sociālās zinības un ētika, dabas zinības. Latviešu valoda - 9.00 – 12.00 

 

II. Mājturība un tehnoloģijas. Fiziskā izglītība un veselība - 9.00 – 12.00 vai pēcpusdienas cēlienā 

Rīta aplis 8.40; 9.15 

Sociālās zinības 

(apkārtne) 

Fiziskā izglītība un 

veselība (zālē)  

Latviešu valoda 
(runas att.) 

„Skoliņa” 

 

Rīta aplis 8.40 

Mūzika (dziedāšana)  

Dabas zinības   

Mājturība un tehnoloģijas 

(veidošana) 

Peldēšana  
Vizuālā māksla (rokas 

vingrināšana) 

Mākslas  

„Skoliņa” 

 

Rīta aplis 8.40 

Sociālās un dabas zinības - 

Matemātika 
Mūzika (dejošana)  

Latviešu valoda (rakstīšana) 

Fiziskā izglītība un veselība (dabā)  

„Skoliņa” 

 

Rīta aplis 8.40 

Mūzika (dziedāšana)  

Latviešu valoda (lasīšana) 

Mūzika (dejošana) 

Vizuālā māksla (zīmēšana) 

Mājturība un tehnoloģijas 

(rokdarbi, mājturība) 
Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 

„Skoliņa” 

 

Rīta aplis 8.40 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

(aplicēšana, 

konstruēšana ) 

Latviešu valoda 

(daiļliteratūra) 

Fiziskā izglītība 

un veselība 
(dabā) 

 

 
(Pēc MK noteikumiem nr.533., 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”) Nodarbības 
ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību 
priekšmetu saturu.  Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju veidošana,) 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf  
*Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves  prasmes) 
**Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) 
***Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana,  veidošana, darbības ar priekšmetiem) 

 
„Mazās skoliņas”  (sešu gadu vecuma bērniem) un “Mākslas skoliņas” – pulciņi notiek  pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien pēc individuāla laika iedalījuma. 

Logopēdijā notiek individuālās nodarbības divas reizes nedēļā. Angļu valoda notiek divas reizes nedēļā  piecu un sešu gadu vecuma bērniem. Vispārattīstošo 

vingrojumu un ritmikas nodarbības divas reizes nedēļā pa apakšgrupām, kā arī šov deju pulciņu. 

 

Ir iespēja apmeklēt mākslas vingrošanas, džudo, ritmikas, deju fitnesa,  tenisa un futbola (futbola klubs “Ādaži” un Garkalnes klubs “Rakari”)  pulciņus pie 

privātuzņēmumu skolotājiem vai treneriem.  

 
Trešdienās un piektdienās no 16.00 – 20.00 “Ģimeņu peldēšanas nodarbības” 

Ir iespēja izmantot bez maksas psihologa pakalpojumus 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf


 

 

11. „ZIVTIŅU” grupa 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

 

I. Sociālās zinības un ētika, dabas zinības. Latviešu valoda - 9.00 – 12.00 

 

II. Mājturība un tehnoloģijas. Fiziskā izglītība un veselība - 9.00 – 12.00 vai pēcpusdienas cēlienā 

Rīta aplis 8.40; 9.15 

Sociālās zinības (apkārtne) 

Mājturība un tehnoloģijas 

(rokdarbi, mājturība) 

Fiziskā izglītība un veselība 
(zālē) 

Vizuālā māksla (rokas 

vingrināšana) 

Mākslas sk. 

„Skoliņa”  

Rīta aplis 8.40 

Mūzika (dziedāšana) 

Dabas zinības   

Sociālās un dabas 

zinības - Matemātika 
 Peldēšana 
 

„Skoliņa”  

 

Rīta aplis 8.40 

Mūzika (dejošana) 

Latviešu valoda (rakstīšana) 

Latviešu valoda (runas att.) 

Mākslas sk. 

Mājturība un tehnoloģijas 

(veidošana) 

Fiziskā izglītība un veselība (dabā) 

„Skoliņa”  

 

Rīta aplis 8.40 

Mūzika (dejošana) 

Latviešu valoda (lasīšana) 

Mūzika (dziedāšana) 

Vizuālā māksla (zīmēšana) 

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā) 

„Skoliņa”  

 

Rīta aplis 8.40 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

(aplicēšana, 

konstruēšana ) 

Latviešu valoda 

(daiļliteratūra)  

Fiziskā izglītība 

un veselība 
(dabā) 

 

 
(Pēc MK noteikumiem nr.533., 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”) Nodarbības 
ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību 
priekšmetu saturu.  Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju veidošana,) 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf  
*Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves  prasmes) 
**Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) 
***Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana,  veidošana, darbības ar priekšmetiem) 

 
„Mazās skoliņas”  (sešu gadu vecuma bērniem) un “Mākslas skoliņas” – pulciņi notiek  pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien pēc individuāla laika iedalījuma. 

Logopēdijā notiek individuālās nodarbības divas reizes nedēļā. Angļu valoda notiek divas reizes nedēļā  piecu un sešu gadu vecuma bērniem. Vispārattīstošo 

vingrojumu un ritmikas nodarbības divas reizes nedēļā pa apakšgrupām, kā arī šov deju pulciņu. 

 

Ir iespēja apmeklēt mākslas vingrošanas, džudo, ritmikas, deju fitnesa,  tenisa un futbola (futbola klubs “Ādaži” un Garkalnes klubs “Rakari”)  pulciņus pie 

privātuzņēmumu skolotājiem vai treneriem.  

 
Trešdienās un piektdienās no 16.00 – 20.00 “Ģimeņu peldēšanas nodarbības” 

Ir iespēja izmantot bez maksas psihologa pakalpojumus. 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf


 

12. „TAURENĪŠU” grupa 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

 

I. Sociālās zinības un ētika, dabas zinības. Latviešu valoda - 9.00 – 12.00 

 

II. Mājturība un tehnoloģijas. Fiziskā izglītība un veselība - 9.00 – 12.00 vai pēcpusdienas cēlienā 

Rīta aplis 8.40; 9.15 

Sociālās zinības (apkārtne) 

Dabas zinības   

Fiziskā izglītība un veselība 
(zālē) 

Vizuālā māksla (rokas 

vingrināšana) 

 

„Skoliņa” 

Rīta aplis 8.40 

Latviešu valoda (runas 

att.) 
Mājturība un tehnoloģijas 

(veidošana) 

Mūzika (dziedāšana) 

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā) 

„Skoliņa” 

Rīta aplis 8.40 

Mūzika (dejošana) 

Latviešu valoda (rakstīšana) 

Sociālās un dabas zinības - 

Matemātika 

 Peldēšana – 10.30 

Mājturība un tehnoloģijas 

(rokdarbi, mājturība) 

„Skoliņa” 

Rīta aplis 8.40 

Mūzika (dejošana) 

Latviešu valoda (lasīšana) 

Vizuālā māksla (zīmēšana) 

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā) 

 

„Skoliņa” 

 

Rīta aplis 8.40 

Mūzika (dziedāšana) 

Mājturība un tehnoloģijas 

(aplicēšana, konstruēšana ) 

Latviešu valoda 

(daiļliteratūra)  

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā) 

 

 
(Pēc MK noteikumiem nr.533., 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”) Nodarbības 
ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību 
priekšmetu saturu.  Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju veidošana,) 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf  
*Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves  prasmes) 
**Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) 
***Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana,  veidošana, darbības ar priekšmetiem) 

 
„Mazās skoliņas”  (sešu gadu vecuma bērniem) un “Mākslas skoliņas” – pulciņi notiek  pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien pēc individuāla laika iedalījuma. 

Logopēdijā notiek individuālās nodarbības divas reizes nedēļā. Angļu valoda notiek divas reizes nedēļā  piecu un sešu gadu vecuma bērniem. Vispārattīstošo 

vingrojumu un ritmikas nodarbības divas reizes nedēļā pa apakšgrupām, kā arī šov deju pulciņu. 

 

Ir iespēja apmeklēt mākslas vingrošanas, džudo, ritmikas, deju fitnesa,  tenisa un futbola (futbola klubs “Ādaži” un Garkalnes klubs “Rakari”)  pulciņus pie 

privātuzņēmumu skolotājiem vai treneriem.  

 
Trešdienās un piektdienās no 16.00 – 20.00 “Ģimeņu peldēšanas nodarbības” 

Ir iespēja izmantot bez maksas psihologa pakalpojumus 

 

 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf


13. „PUTNIŅU” grupa 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

 

I. Sociālās zinības un ētika, dabas zinības. Latviešu valoda - 9.00 – 12.00 

 

II. Mājturība un tehnoloģijas. Fiziskā izglītība un veselība 9.00 – 12.00 vai pēcpusdienas cēlienā 

Rīta aplis 8.40; 9.15 

Sociālās zinības (apkārtne)  

Māksl.sk.  

Fiziskā izglītība un veselība 

(zālē) 

Dabas zinības   

Vizuālā māksla (rokas 

vingrināšana)  

„Skoliņa”  

 

Rīta aplis 8.40  

Latviešu valoda (runas 

att.) 
Mājturība un tehnoloģijas 

(veidošana) 

Mūzika (dziedāšana) 

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā) 

„Skoliņa”  

 

Rīta aplis 8.40 

Mūzika (dejošana)  

Latviešu valoda 

(rakstīšana) 

Sociālās un dabas zinības 

- Matemātika 
 Peldēšana  

„Skoliņa”  

 

Rīta aplis 8.40 

Mūzika (dejošana) 

Latviešu valoda (lasīšana) 

Māksl.sk.  

Vizuālā māksla (zīmēšana) 

Mūzika (dziedāšana) 

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā) 

„Skoliņa”  

 

Rīta aplis 8.40 

Mājturība un tehnoloģijas 

(aplicēšana, konstruēšana ) 

Latviešu valoda 

(daiļliteratūra)  

Mājturība un tehnoloģijas 

(rokdarbi, mājturība) 

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā) 

 

 
(Pēc MK noteikumiem nr.533., 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”) Nodarbības 
ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību 
priekšmetu saturu.  Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju veidošana,) 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf  
*Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves  prasmes) 
**Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) 
***Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana,  veidošana, darbības ar priekšmetiem) 

 
„Mazās skoliņas”  (sešu gadu vecuma bērniem) un “Mākslas skoliņas” – pulciņi notiek  pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien pēc individuāla laika iedalījuma. 

Logopēdijā notiek individuālās nodarbības divas reizes nedēļā. Angļu valoda notiek divas reizes nedēļā  piecu un sešu gadu vecuma bērniem. Vispārattīstošo 

vingrojumu un ritmikas nodarbības divas reizes nedēļā pa apakšgrupām, kā arī šov deju pulciņu. 

 

Ir iespēja apmeklēt mākslas vingrošanas, džudo, ritmikas, deju fitnesa,  tenisa un futbola (futbola klubs “Ādaži” un Garkalnes klubs “Rakari”)  pulciņus pie 

privātuzņēmumu skolotājiem vai treneriem.  

 

Trešdienās un piektdienās no 16.00 – 20.00 “Ģimeņu peldēšanas nodarbības” 

Ir iespēja izmantot bez maksas psihologa pakalpojumus. 

 

 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf


14. „CĀLĪŠU” grupa 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

 

I. Valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē – 9.30 

 

II. Mūzika – 10.00 

 
III. Kustību attīstība – 10.30 

Rīta aplis 8.40; 9.15 

Sensorā attīstība -   redzei, 

dzirdei, līdzsvaram, taustei, 

ožai, garšai. 

Iepazīstināšana ar apkārtni 

- sekmēt izpratni par 

jēdzieniem. 

 

Rīta aplis 8.40 

Mūzika – klausās, dzied, 

atdarina deju, ritmiskas 

kustības. 

Runas attīstība – vingrināt 

artikulācijas aparātu, 

paplašināt vārdu krājumu, 

veidot teikumus. 

Veidošana – vingrināt rokas 

un pirkstu sīko muskulatūru. 

Rīta aplis 8.40 

Matemātisko priekšstatu 

veidošana - vienāda un 

atšķirīga apjoma priekšmeti. 

Veidot priekšstatu par 

jēdzieniem un skaitu (viens 

un daudz). Mācās ievērot 

pakāpenību. 

 

Zīmēšana - vingrināt rokas 

un pirkstu sīko muskulatūru. 

Rīta aplis 8.40 

Mūzika – rotaļājas, dzied un 

rāda kustības. 

 

Literatūra – klausās 

vienkāršus tekstus, pantiņus, 

atkārto. 

 

Aplicēšana - vingrināt rokas 

un pirkstu sīko muskulatūru, 

līmē gatavas detaļas. 

 

Rīta aplis 8.40 

Darbības ar priekšmetiem 

– salīdzina, konstruē, ievieto, 

uzliek, savieno… 

 

Iepazīstināšana ar dabu – 

vēro, tausta, klausās, vingrina 

sajūtas 

 
(Pēc MK noteikumiem nr.533., 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”) Nodarbības ilgums ir atkarīgs 
no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību priekšmetu saturu.  Latviešu valoda (runas 
un valodas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju veidošana,) 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf  
*Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves  prasmes) 
**Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) 
***Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana,  veidošana, darbības ar priekšmetiem) 
 

Trešdienās un piektdienās no 16.00 – 20.00 “Ģimeņu peldēšanas nodarbības” 

Ir iespēja izmantot bez maksas psihologa pakalpojumus. 
 
 
 
 
 
 
 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf


 

 

15. „PŪCĪŠU” grupa 

 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA 

I. Sociālās zinības un ētika, dabas zinības. Latviešu valoda - 9.00 – 12.00 

 

II. Mājturība un tehnoloģijas. Fiziskā izglītība un veselība - 9.00 – 12.00 vai pēcpusdienas cēlienā 

Rīta aplis 8.40; 9.15 

Sociālās zinības (apkārtne) 

Mūzika (dziedāšana) 

Latviešu valoda 

(daiļliteratūra)  

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā) 

Rīta aplis 8.40  

Latviešu valoda (runas 

att.) 
Mājturība un tehnoloģijas 

(veidošana) 

Mūzika (dejošana) 

Peldēšana  

Fiziskā izglītība un veselība 

(dabā) 

Rīta aplis 8.40 

Sociālās un dabas zinības 

- Matemātika 
Latviešu valoda (lasīšana) 

Mūzika (dziedāšana) 

Mūzika (dejošana) 

Fiziskā izglītība un 

veselība (dabā) 

Rīta aplis 8.40 

Mājturība un tehnoloģijas 

(aplicēšana, konstruēšana ) 

Vizuālā māksla (zīmēšana) 

Mājturība un tehnoloģijas 

(rokdarbi, mājturība) 

Rīta aplis 8.40 

Latviešu valoda 

(rakstīšana) 

Fiziskā izglītība un veselība 

(zālē) 

Vizuālā māksla (rokas 

vingrināšana) 

Dabas zinības  

 
(Pēc MK noteikumiem nr.533., 31.07.2012. „Noteikumi par pirmsskolas izglītības vadlīnijām” 1.pielikuma „Vispārējās pirmsskolas izglītības programma”) Nodarbības 
ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un   individuālām vajadzībām. Mācību saturs tiek apgūts rotaļnodarbībās ar integrētu mācību 
priekšmetu saturu.  Latviešu valoda (runas un valodas attīstīšana, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, lasītprasmju veidošana, rakstītprasmju veidošana,) 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf  
*Sociālās zinības un ētika (iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, sociālās, saskarsmes un sadzīves  prasmes) 
**Mājturība un tehnoloģijas (aplicēšana) 
***Vizuālā māksla (zīmēšana, gleznošana,  veidošana, darbības ar priekšmetiem) 

 
„Mazās skoliņas”  (sešu gadu vecuma bērniem) un “Mākslas skoliņas” – pulciņi notiek  pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien pēc individuāla laika iedalījuma. 

Logopēdijā notiek individuālās nodarbības divas reizes nedēļā. Angļu valoda notiek divas reizes nedēļā  piecu un sešu gadu vecuma bērniem. Vispārattīstošo 

vingrojumu un ritmikas nodarbības divas reizes nedēļā pa apakšgrupām, kā arī šov deju pulciņu. 

 

Ir iespēja apmeklēt mākslas vingrošanas, džudo, ritmikas, deju fitnesa,  tenisa un futbola (futbola klubs “Ādaži” un Garkalnes klubs “Rakari”)  pulciņus pie 

privātuzņēmumu skolotājiem vai treneriem.  

 
Trešdienās un piektdienās no 16.00 – 20.00 “Ģimeņu peldēšanas nodarbības” 

Ir iespēja izmantot bez maksas psihologa pakalpojumus. 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/programmas/pirmsskolai/pirmssk_izgl_mac_programma.pdf

