
 

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. MĀC.GADĀ 

Liepājā 
Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 28.pantu  

                                                                                                               un  Ministru kabineta noteikumiem Nr.357 

Rīgā 2014.gada 1.jūlijā (prot. Nr.36 8.§) 

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu 

pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju" 

Vecuma 

grupa 
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

 Ezītis 

(2-3gadi) 

Dabaszinātņu mācību 

joma 

Sociālā un 

pilsoniskā mācību 

joma 
 

Matemātikas mācību 

joma 

 

*Kultūras  izpratnes 

un pašizpausmes 

mācību joma 
 

Valodu mācību 

joma 
Tehnoloģiju mācību 

joma  
 

Kultūras  izpratnes 

un pašizpausmes 

mācību joma 
(zālē 9.30-10.00) 

 

 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību 

joma 

 (zālē 9.30-9.45) 

Valodu mācību 

joma 
 

„Vinnijs 

Pūks” 

(3-4gadi) 

Kultūras  izpratnes 

un pašizpausmes 

mācību joma 
(zālē 9.15-10.00) 

  

Dabaszinātņu mācību 

joma 
Sociālā un 

pilsoniskā mācību 

joma 
 

Valodu mācību joma 

Tehnoloģiju mācību 

joma 

Matemātikas mācību 

joma 

 

*Kultūras  izpratnes 

un pašizpausmes 

mācību joma 
 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību 

joma 

 (zālē 9.50-10.15) 

Valodu mācību 

joma 
 

 

 

„Rūķītis” 

(4-5gadi) 

Dabaszinātņu mācību 

joma 

Sociālā un 

pilsoniskā mācību 

joma  

 

*Kultūras  izpratnes 

un pašizpausmes 

mācību joma 
 

Kultūras  izpratnes 

un pašizpausmes 

mācību joma 
(zālē 9.30-10.10) 

 

Valodu mācību 

joma 
Tehnoloģiju mācību 

joma  

 

 

Matemātikas mācību 

joma 

 

Valodu mācību 

joma 
Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību 

joma  

(zālē 10.00-10.25) 

„Mazputniņš” 

(5-6gadi) 

Dabaszinātņu mācību 

joma 

Sociālā un 

pilsoniskā mācību 

joma  

 

Valodu mācību 

joma(lasītrakstītmāc

īšana) 
 

*Kultūras  izpratnes 

un pašizpausmes 

mācību joma 
 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību 

joma  

(zālē 9.20-9.50) 

Matemātikas mācību 

joma 

 

Valodu mācību 

joma 

Kultūras  izpratnes 

un pašizpausmes 

mācību joma 
(zālē 10.15.-11.00) 

 

Tehnoloģiju mācību 

joma 

 

„Sprīdītis” 

(5-7 gadi) 

Dabaszinātņu mācību 

joma 

Sociālā un 

pilsoniskā mācību 

joma  

 

 

*Kultūras  izpratnes 

un pašizpausmes 

mācību joma 
 

Valodu mācību 

joma 

Kultūras  izpratnes 

un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 
(zālē 10.15-11.00) 

Matemātikas mācību 

joma 

 

Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību 

joma 

 (zālē 10.30—11.00) 

 

Valodu mācību 

joma(lasītrakstītmāc

īšana) 
 

Tehnoloģiju mācību 

joma 

 

“Mārītes” 
(6-7 gadi) 

Dabaszinātņu mācību 

joma 

Sociālā un 

pilsoniskā mācību 

joma  

Kultūras  izpratnes 

un pašizpausmes 

mākslā mācību joma 
(zālē 10.15-11.00) 

  

 

 

Valodu mācību 

joma(lasītrakstītmāc

īšana) 
 

Valodu mācību 

joma 
Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību 

joma  

(zālē 9.55-10.25) 

 

Matemātikas mācību 

joma 

 

*Kultūras  izpratnes 

un pašizpausmes 

mācību joma 
 

Tehnoloģiju mācību 

joma 

 

 

 

*pēcpusdienā sadarbojoties grupas un mūzikas skolotājām grupā vai zālē pēc vienošanās. 

 
Sagatavoja metodiķe D.Strelēviča 

 


