
 
 

Ozolnieku novada Salgales pagasts 

Salgales pamatskola 
1.maija iela 9, Emburga, Salgales pag., Ozolnieku nov., LV-3045, T. 63085743, e-pasts salgalespsk@ozolnieki.lv 

Apstiprinu: 

Salgales pamatskolas direktore Irēna Pauloviča 

 

06.09.2017. 

Saskaņā ar Vispārējās Izglītības likuma 28. pantu 

un iestādes programmu (licences Nr. V-3967) 

Dienas režīms grupā „Kamenīte” (3 - 4 gadi) 

10,5 stundas dienā ar darba laiku no 07.30-18.00 

2017./2018. mācību gads 
Laiks Organizācija Programma 

07.30 - 08.30 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, 

rotaļas, individuālais darbs, pārrunas. 

Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu 

veidošana. 

08.50 - 09.0 Gatavošanās brokastīm, brokastis. Sadzīves iemaņu veidošana, kultūrhigiēnisko 

normu ievērošana. 

09.00 - 09.10 Darbavietas sakārtošana, gatavošanās 

rotaļnodarbībām. 

Sadzīves iemaņu, saskarsmes kultūras veidošana. 

09.10 - 11.10 Rotaļnodarbības. Starp rotaļnodarbībām 

starplaiki 20 minūtes bērnu patstāvīgai 

darbībai, rotaļām, atpūtai (4 dienas nedēļā - 

3 nodarbības dienā, 1 diena nedēļā - 4 

nodarbības dienā). 

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas 

izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības 

līmenim. Starplaikos-saskarsmes kultūras un 

sadzīves iemaņu veidošana. 

11.10 - 12.00 Gatavošanās pastaigai. Pastaiga, vērojumi, 

eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, 

sportiskās aktivitātes, pamatkustību 

nostiprināšana. 

Sadzīves iemaņu veidošana. Uzdevumi no 

pirmsskolas izglītības programmas-zināšanu, 

iemaņu un prasmju nostiprināšana. 

12.00 - 12.30 Gatavošanās pusdienām. Pusdienas. Sadzīves iemaņu veidošana. 

12.30 - 15.00 Gatavošanās atpūtai (ģērbšanās, zobu 

tīrīšana). Atpūta. 

Sadzīves, pašapkalpošanās iemaņu veidošana, 

saskarsmes kultūras veidošana. 

15.00 - 15.30 Celšanās, gatavošanās launagam. Sadzīves, pašapkalpošanās iemaņu veidošana. 

15.30 - 15.50 Launags. Sadzīves iemaņu veidošana. 

15.50 - 16.15 Gatavošanās nodarbībai, nodarbība. 

Individuālais darbs. 

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas 

izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības 

līmenim. 

16.45 - 18.00 Rotaļas grupā vai laukumā, bērnu patstāvīgā 

darbība, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju 

sniegšana vecākiem. 

Saskarsmes kultūras veidošana. Uzdevumi no 

pirmsskolas izglītības programmas prasmju un 

iemaņu nostiprināšanai, vingrināšanai. 

Rotaļas. 

mailto:salgalespsk@ozolnieki.lv


 

Ozolnieku novada Salgales pagasts 

Salgales pamatskola 
1.maija iela 9, Emburga, Salgales pag., Ozolnieku nov., LV-3045, T. 63085743, e-pasts salgalespsk@ozolnieki.lv 

Apstiprinu: 

Salgales pamatskolas direktore Irēna Pauloviča 

 

06.09.2017. 

Saskaņā ar Vispārējās Izglītības likuma 28. pantu 

un iestādes programmu (licences Nr. V-3967) 

Dienas režīms grupā „Taurenītis” (5 - 7 gadi) 

10,5 stundas dienā ar darba laiku no 07.30-18.00 

2017./2018. mācību gads 
 

Laiks Organizācija Programma 

07.30 - 08.50 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, 

rotaļas, individuālais darbs, pārrunas. 

Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu 

veidošana. 

08.50 - 09.00 Gatavošanās brokastīm, brokastis. Sadzīves iemaņu veidošana, kultūrhigiēnisko 

normu ievērošana. 

09.00 - 09.10 Darbavietas sakārtošana, gatavošanās 

rotaļnodarbībām. 

Sadzīves iemaņu, saskarsmes kultūras veidošana. 

09.10 - 11.10 Rotaļnodarbības. Starp rotaļnodarbībām 

starplaiki 20 minūtes bērnu patstāvīgai 

darbībai, rotaļām, atpūtai (3 dienas nedēļā 

- 3 nodarbības dienā, 2 dienas nedēļā - 4 

nodarbības dienā). 

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas 

izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības 

līmenim. Starplaikos-saskarsmes kultūras un 

sadzīves iemaņu veidošana. 

11.10 - 12.00 Gatavošanās pastaigai. Pastaiga, vērojumi, 

eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, 

sportiskās aktivitātes, pamatkustību 

nostiprināšana. 

Sadzīves iemaņu veidošana. Uzdevumi no 

pirmsskolas izglītības programmas-zināšanu, 

iemaņu un prasmju nostiprināšana. 

12.00 - 12.30 Gatavošanās pusdienām. Pusdienas. Sadzīves iemaņu veidošana. 

12.30 - 15.00 Gatavošanās atpūtai (ģērbšanās, zobu 

tīrīšana). Atpūta. 

Sadzīves, pašapkalpošanās iemaņu veidošana, 

saskarsmes kultūras veidošana. 

15.00 - 15.30 Celšanās, gatavošanās launagam. Sadzīves, pašapkalpošanās iemaņu veidošana. 

15.30 - 15.50 Launags. Sadzīves iemaņu veidošana. 

15.50 - 16.45 Individuālais darbs. Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas 

izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības 

līmenim. 

16.45 - 18.00 Rotaļas grupā vai laukumā, bērnu patstāvīgā 

darbība, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju 

sniegšana vecākiem. 

Saskarsmes kultūras veidošana. Uzdevumi no 

pirmsskolas izglītības programmas prasmju un 

iemaņu nostiprināšanai, vingrināšanai. 

Rotaļas. 

mailto:salgalespsk@ozolnieki.lv


 
 

Ozolnieku novada Salgales pagasts 

Salgales pamatskola 
1.maija iela 9, Emburga, Salgales pag., Ozolnieku nov., LV-3045, T. 63085743, e-pasts salgalespsk@ozolnieki.lv 

Apstiprinu: 

Salgales pamatskolas direktore Irēna Pauloviča 

 

06.09.2017. 

Saskaņā ar Vispārējās Izglītības likuma 28. pantu 

un iestādes programmu (licences Nr. V-3967) 

Dienas režīms grupā „Bitīte” (1.5 - 3 gadi) 

10,5 stundas dienā ar darba laiku no 07.30-18.00 

2017./2018. mācību gads 
 

Laiks Organizācija Programma 

07.30 - 09.00 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, 

rotaļas, individuālais darbs, pārrunas. 

Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu 

veidošana. 

09.00 - 09.20 Gatavošanās brokastīm, brokastis. Sadzīves iemaņu veidošana, kultūrhigiēnisko 

normu ievērošana. 

09.20 - 09.30 Darbavietas sakārtošana, gatavošanās 

rotaļnodarbībām. 

Sadzīves iemaņu, saskarsmes kultūras veidošana. 

09.30 - 11.00 Rotaļnodarbības. Starp rotaļnodarbībām 

starplaiki 20 minūtes bērnu patstāvīgai 

darbībai, rotaļām, atpūtai (3 dienas nedēļā 

- 3 nodarbības dienā, 2 dienas nedēļā - 4 

nodarbības dienā). 

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas 

izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības 

līmenim. Starplaikos-saskarsmes kultūras un 

sadzīves iemaņu veidošana. 

11.00 - 12.00 Gatavošanās pastaigai. Pastaiga, vērojumi, 

eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, 

sportiskās aktivitātes, pamatkustību 

nostiprināšana. 

Sadzīves iemaņu veidošana. Uzdevumi no 

pirmsskolas izglītības programmas-zināšanu, 

iemaņu un prasmju nostiprināšana. 

12.00 - 12.40 Gatavošanās pusdienām. Pusdienas. Sadzīves iemaņu veidošana. 

12.40 - 15.00 Gatavošanās atpūtai (ģērbšanās). Atpūta. Sadzīves, pašapkalpošanās iemaņu veidošana, 

saskarsmes kultūras veidošana. 

15.00 - 15.30 Celšanās, gatavošanās launagam. Sadzīves, pašapkalpošanās iemaņu veidošana. 

15.30 - 15.50 Launags. Sadzīves iemaņu veidošana. 

15.50 - 16.45 Individuālais darbs. Attīstošie un izglītojošie uzdevumi no pirmsskolas 

izglītības programmas atbilstoši bērnu attīstības 

līmenim. 

16.45 - 18.00 Rotaļas grupā vai laukumā, bērnu patstāvīgā 

darbība, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju 

sniegšana vecākiem. 

Saskarsmes kultūras veidošana. Uzdevumi no 

pirmsskolas izglītības programmas prasmju un 

iemaņu nostiprināšanai, vingrināšanai. 

Rotaļas. 

mailto:salgalespsk@ozolnieki.lv


 


