
Topošo pirmklasnieku vecāku sanāksme, gatavojoties 
uzņemšanai 1.klasēs 2022./2023.m.g. 
Sanāksmes sākums plkst. 18.30

Salaspils 1. vidusskola

24.02.2022.



Darba kārtībā
1. Iepazīsimies!

Skolas direktore Vera Kalniņa

2. Kā vecākiem palīdzēt bērnam sagatavoties skolai?

Skolas psiholoģe Dace Lapiņa

3. Uzņemšanas nosacījumi un prioritātes 

Salaspils novada domes Izglītības daļas vadītāja Inga Elksne

4. Dokumentu iesniegšana un uzņemšana 1. klasē

Direktores vietniece mācību darbā Ramina Skuja

5. Izglītības programmas un fakultatīvi

Direktores vietniece mācību darbā Ramina Skuja

6. Kas jāzina un jāprot skolēnam, uzsākot skolas gaitas?

Direktores vietniece mācību darbā Ramina Skuja

7. Skolas darba organizācija 

Direktores vietniece mācību darbā Ramina Skuja

8. Citi jautājumi



Kā vecākiem palīdzēt bērnam
sagatavoties skolai?

Skolas psiholoģe Dace Lapiņa



Gribas darbība

Pašorganizēšanās, pašregulācija

Valodas attīstība, sarunāšanās

Sadarbība, sociālās prasmes

Bērna gatavība skolai



Griba- tā ir mērķtiecīgi un apzināti virzīta darbība. Gribu ietekmē uzmanību, savukārt uzmanība 
ietekmē to, vai bērns dzirdēs un uztvers, ko pieaugušais stāsta, māca.

Ar iestāšanos skolā bērna rotaļas un spēles sāk aizvietot mācību darbība, kas saistītas ar gribu. 
Gribas procesi pirmajā klasē bērniem vēl ir ļoti vāji attīstīti, ko var novērot arī stundu laikā, tādēļ 
mājās būtu ieteicams bērnu radināt konkrētas darbības veikt noteiktā laika ierobežojumā, 
piemēram, noteiktu laika periodu atvēlēt spēlēm un noteiktu- pienākumu veikšanai.

Tātad:

• palīdzēt bērnam iemācīties regulēt pašam savas darbības noteiktā laika periodā,

• motivēt bērnu iesākto pienākumu (piemēram, istabas uzkopšanu, mājdzīvnieka pabarošanu)  
veikt regulāri un sistemātiski, pie tam veikt to arī tad, ja konkrētajā laikā viņš nevēlas to darīt,

• attīstīt bērnam prasmi pagaidīt, prasmi palūgt otram, ja ko vēlas.

Gribas darbība



Pašorganizēšanās, pašregulācija- ikviens darbs, arī mācību darbs ir pienākums, disciplīna palīdz šo 
darbu veikt, neradot uzvedības problēmas, kas, protams, ietekmē arī iekļaušanos skolas dzīvē.

Sākumskolā notiek pāreja no paša brīvi virzītas aktivitātes uz disciplīnu, tādēļ mājās noteikti jābūt 
nosacījumiem, kurus bērnam ir jāievēro. 

Nosacījumus vieglāk ir veikt, ja tie ir regulāri, konkrēti, bērnam izskaidroti (kāpēc tos ir svarīgi veikt).

Pašorganizēšanās, pašregulācija

Noteikumi, disciplīna - tā ir pašorganizēšanās kādai darbībai, situācijai, tā ir paškontrole, paļāvība, tā ir 

zināma pasaules kārtība, tā ir adaptīva iekļaušanās apkārtējā vidē.

Bērniem, kuri saprot un apzinās šo kārtību, ir lielāka ticība sev un pašpārliecinātība.



Valodas attīstība- valodas uztvere, izpratne ir pamatu pamats, lai bērns izprastu mācību 
procesu, lai viņš spētu risināt uzdevumus, jautāt un atbildēt uz jautājumiem- tātad būtu 
sekmīgs skolēna lomā.

Valodas attīstībā pats svarīgākais ir sarunāties, kas nozīmē ne tikai runāt pašam, bet 
klausīties arī otrā.

Saruna- tas ir dialogs, kurā jautājumus un atbildes sniedz gan pieaugušais, gan bērns.

Valodas attīstība

Tātad, lai bērns būtu sekmīgs skolēns:

• sarunājamies ar viņu ikdienā (staigājot ārā, klājot brokastu, pusdienu galdu), 

• spēlējam ģimenē dažādas vārdu likšanas un vārdu skaidrošanas spēles,

• pārrunājam ar bērnu to, ko ikdienā redzam, dzirdam, ieraugām.



✓Aplūko attēlus

✓Vēro ilustrāciju
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Uzdevumu instrukcijas 1. un 2.klašu mācību grāmatās

✓ Pastāsti 

✓ Izlasi tekstu 

✓ Vēro! Lasi! Stāsti!

✓ Pabeidz teikumu! 

✓ Kāda ir dzejoļa noskaņa?

✓ Kāds ir tavs noskaņojums?

✓ Par cik zēnu bija vairāk nekā meiteņu?

✓ Par cik lielāks?

Šajos divos slaidos Jūs varat redzēt piemērus, kādas valodas nianses bērnam jāmāk izprast, lai viņš varētu 

uztvert uzdevumus skolas mācību grāmatās. 



✓visvairāk- vismazāk

✓garāks- īsāks

✓vairāk- mazāk

✓apakšējā- augšējā

✓kreisā- labā

✓ lielāks - mazāks

✓ Salīdzini!

✓ Kas kopīgs? Kas atšķirīgs?

✓ Kas vienādi? Kas atšķirīgi?

✓ Ar ko atšķiras?

✓ Ko vari secināt?

✓ Kurš te neiederas?

✓ Paskaidro pierakstu!

Uzdevumu instrukcijas 1. un 2.klašu mācību grāmatās



Sociālās prasmes vistiešākā veidā ir saistītas ar to, kā bērns iekļausies klasē, kādas viņam 
veidosies attiecības ar apkārtējiem. Ja bērns jutīsies piederīgs vienaudžu grupai, ja viņš mācēs 
draudzēties ar citiem, viņam būs arī lielāka vēlme apmeklēt skolu.

Prasme sadarboties veidojas no savstarpējām attiecībām ģimenē.

Tādēļ svarīgi, lai ģimenes tradīcijās savstarpējo attiecību pamatā ir cieņa un atbildība. Un tas ir 
pašu vecāku piemērs- ar cieņu un respektu ikdienā ieklausīties pašiem savu tuvinieku teiktajā, 
cienīt vārdos un darbībā savus vecākus arī  tad, ja nepiekrītat viņu teiktajam, jo bērns redz, 
dzird, kopē un atdarina pieaugušo, it īpaši savu vecāku uzvedību. 

Sadarbība, sociālās prasmes

Bērns mācās no redzētā, dzirdētā.

Bieži vien vietā ir teiciens: «Paskaties, kā tavs bērns veido attiecības ar apkārtējiem, un tu 
sapratīsi, kādi saskarsmes paradumi ir tavā ģimenē.»

Bērni bieži vien ar savu uzvedību māca mūs, atspoguļo pašu pieaugušo savstarpējo attiecību 
modeli- tikai: «Vai mēs paši to ievērojam un mācāmies?»
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Salaspils 1.vidusskolas skolas psiholoģe Dace Lapiņa

Ikvienam bērnam svarīgi saņemt visa veida 

stimulus un pārdzīvojumu pieredzi, ko sniedz 

sajūtas, motorika, prāta un emocionālās struktūras.

Novēlu Jums radīt bērniem vidi, kurā viņi var uzplaukt dzīves gudrībā, 

labestībā, izziņas aktivitātē, vidi, kurā bērns jūtas drošs un pārliecināts



Uzņemšanas nosacījumi
un prioritātes

Salaspils novada domes 
Izglītības daļas vadītāja

Inga Elksne



NOTEIKUMI 
,,Kā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē 

Salaspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs’’

Izglītības iestāde veido pretendējošo bērnu sarakstu un sagrupē bērnus 
atbilstoši šādām četrām prioritātēm:

1. bērna un viena no vecāka deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldībā vismaz 12 mēnešus 
bez pārtraukuma pirms attiecīgā gada (2022.gada) 1. janvāra un bērna brāļi vai 
māsas mācās attiecīgajā izglītības iestādē;

2. kāds no bērna vecākiem ieņem attiecīgās izglītības iestādes pedagoga amatu;

3. bērna un viena no vecāka deklarētā dzīvesvieta pašvaldībā ir vismaz no 
iepriekšējā gada (2021.gada) 31.decembra bez pārtraukuma;

4. citi, neminēti gadījumi (pašvaldībā nav deklarēts bērns vai neviens no vecākiem, 
bērns vai vecāks pašvaldībā deklarējies pēc iepriekšējā gada 31.decembra, 
iesniegums saņemts pēc 14.marta u.c. gadījumi).



✓Vecākiem, piesakot bērnu mācībām Salaspils 1. vidusskolā, iesniegumā ir
iespēja norādīt arī otru izglītības iestādi (Salaspils pamatskolu) kā secīgi
nākamo vēlamo. Ja bērns netiks uzņemts Salaspils 1. vidusskolā, vecākiem
nebūs jāraksta jauns iesniegums otrai izglītības iestādei, viņu bērns tiks
iekļauts otras izglītības iestādes uzņemšanas rindā saglabājot bērna
uzņemšanas prioritāti.

✓Ja vecāku iesniegumā nebūs norādīta otra izglītības iestāde kā iespējamā
nākamā izvēle, vecākam pēc lēmuma par atteikumu uzņemt bērnu Salaspils
1. vidusskolā saņemšanas būs jāraksta jauns iesniegumus par bērna
uzņemšanu otrā izglītības iestādē (Salaspils pamatskolā) un bērns tiks
iekļauts 4.prioritātē.



Dokumentu iesniegšana un 
uzņemšana 1. klasē

Direktores vietniece
mācību darbā Ramina Skuja



✓Dokumentu iesniegšana uzņemšanai 1.klasē 2022./2023. mācību gadam tiek organizēta saskaņā ar Salaspils 
novada domes noteikumiem "Kā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Salaspils novada 
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” un “Kārtību par klašu komplektēšanu Salaspils 1. vidusskolā”.

✓ Lai pieteiktu bērnu(-s) skolā, vecāki vai likumiskie pārstāvji iesniedz noteiktas formas iesniegumu. 
Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai klātienē.

✓ Iesniegumu veidlapas pieejamas skolas mājaslapā www.s1vsk.lv

✓ Pirms iesnieguma veidlapas aizpildīšanas lūgums iepazīties ar pamatizglītības programmas plānu un 
fakultatīvo stundu piedāvājumu, un skolas nolikumu.

1.posms. Bērna pieteikšana 1. klasē no 1. marta līdz 14. martam

https://s1vsk.lv/dokumenti/grozijumi_iesn_reg_2022.pdf
https://s1vsk.lv/dokumenti/kl_kompl.pdf
http://www.s1vsk.lv/
https://s1vsk.lv/dokumenti/stundu_plani.pdf
https://s1vsk.lv/dokumenti/skolas_nolikums.pdf


✓Saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī, vecākiem nebūs iespēja iekļūt skolas telpās. Klātienes 
iesniegumus pieņems skolas dežurants foajē pie skolas ārdurvīm. 
Iesniegumu pieņemšana klātienē notiks no 1. marta līdz 14. martam tikai darba dienās no 
plkst. 8.00 līdz 19.00 Lauku ielā 1 pie dežuranta.

✓Elektroniski piesakoties, aizpildītu iesniegumu nosūta uz skolas norādīto e-pastu: 
pieteikumi@s1vsk.lv vai www.latvija.lv. Elektronisko iesniegumu iesniegšana notiek visu 
diennakti no 1. marta līdz 14. martam.

✓Ērtākais veids, kā elektroniski nosūtīt oficiālu iesniegumu skolai par bērna reģistrēšanu 1.klasei:

a) nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu no sava e-pasta uz skolas e-pastu 
pieteikumi@s1vsk.lv .

b) nosūtot dokumentu caur portālu https://latvija.lv/, izmantojot savas internetbankas pieslēgšanās 
rīkus. 

Sīkāka instrukcija, kā iesniegt iesniegumu par bērna uzņemšanu skolā PIEEJAMA ŠEIT!

mailto:pieteikumi@s1vsk.lv
http://www.latvija.lv/
mailto:pieteikumi@s1vsk.lv
https://salaspils.lv/lv/informacija-vecakiem-par-berna-pieteiksanu-salaspils-skolas-1klase


Lai iesniegtu elektroniski:

• izvēlas atbilstošo iesniegumu,

• iesniegumu lejupielādē un 
aizpilda,

• iesniedz elektroniski no 1. marta 
līdz 14. martam visu diennakti.

Lai iesniegtu klātienē:

• iesniegumu izdrukā,

• aizpilda un paraksta,

• no 1. marta līdz 14. martam 
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 
19.00 iesniedz pie dežuranta 
Lauku ielā 1.

Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana



1. Vecāku iesniegumi tiks sarindoti atbilstoši viena vecāka pašvaldībā
nepārtrauktas deklarētās dzīvesvietas perioda dienu skaitam. Iesniegumu
sarindošanai vērā ņem to vecāku, kuram ir lielākais nepārtraukti pašvaldībā
deklarētās dzīvesvietas dienu skaits.

2. Lēmumu par bērna uzņemšanu skolā vai atteikumu uzņemt skola vecākiem paziņos
elektroniski uz vecāka iesniegumā norādīto e-pastu līdz 15.maijam.

3. Ja kādam no vecākiem laika periodā no 14.marta līdz 20.augustam mainīsies apstākļi
un bērns nemācīsies Salaspils 1.vidusskolā, par brīvo vietu tiks informēti nākamie
rindā esošā bērna vecāki arī tad, ja bērnam kā otrā izvēle būs norādītā Salaspils
pamatskola. Vecāki varēs izvēlēties, kurā skolā bērns turpinās mācības.

2.posms. Iesniegumu sarindošana un lēmumu pieņemšana



✓ Klašu komplektēšana jaunajam mācību gadam notiek līdz 1.jūnijam. Ar klašu sarakstiem var iepazīties
skolas mājas lapā. Sarakstos skolēnu vārdi un uzvārdi aizstāti ar kārtas numuriem.

Dalot skolēnus pa klasēm, tiek ievēroti šādi kritēriji:

• izvēlētā pamatizglītības programma un izvēlētie fakultatīvi; 

• veicot dalījumu klasēs, tiek ievērots pamīšus princips, ievērojot iesniegumu sarindošanas secību, kas 
grupēta pa prioritātēm, 

• samērīgs skolēnu skaits klasēs; 

• iespēju robežās samērīgs meiteņu un zēnu skaits.

✓Salaspils novada domes noteiktais uzņemamo izglītojamo prognozējamais maksimālais skaits pirmajās 
klasēs Salaspils 1. vidusskolā 2022./2023.m.g. ir 136 skolēni 5 klasēs. 

3.posms. Klašu komplektēšana



✓1.klasē bērns tiek uzņemts, kad vecāks pēc paziņojuma saņemšanas par bērna
uzņemšanu līdz 20. augustam iesniedzis izglītības iestādē šādus dokumentus:

1. medicīnisko karti 026/u;

2. izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
obligātajā sagatavošanā;

3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērns tiek
uzņemts speciālās izglītības programmā vai ir ieteikti atbalsta pasākumi mācību
procesā.

✓ Sagatavotos dokumentus var nodot skolas dežurantam Lauku ielā 1 darba dienās
no plkst. 08.00 līdz 19.00.

4.posms. Bērna dokumentu iesniegšana skolā



5.posms. Sagatavošanās 1. klasei

✓ Klases audzinātājs skolēnus un vecākus aicinās uz pirmo tikšanos, kas notiks

25.augustā plkst. 18.00.

✓ 25. augustā no plkst. 15.00 līdz 20.00 notiks mācību grāmatu izsniegšana skolas bibliotēkā.

Skolēnu pārvadājumi un braukšanas kartes

✓ Skolēniem, kuri izmanto „Galss-Buss” autobusus, septembrī būs iespēja saņemt braukšanas kartes. Ja skolēns ir 

deklarēts Salaspils lauku teritorijā, braukšanas karte ir bez maksas. Ja skolēns ir deklarēts Salaspils pilsētā, 

braukšanas kartes saņemšanai jāveic vecāku līdzmaksājums. 

✓ Salaspils lauku teritorijā dzīvojošie skolēni, kuriem nav iespējas uz skolu atbraukt ar maršruta autobusu, Salaspils 

domes apkalpošanas centrā raksta iesniegumu Salaspils novada domes izglītības daļas vadītājai, norādot 

dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, skolu, klasi, kurā bērns mācīsies un iespējamo pieturas vietu. 

Iesnieguma veidlapa pieejama šeit https://salaspils.lv/lv/veidlapu-saraksts

Precīza informācija par braukšanas kartēm būs 25. augustā.

https://salaspils.lv/lv/veidlapu-saraksts


5.posms. Sagatavošanās 1. klasei

Nepieciešamie mācību līdzekļi

✓ Skola nodrošina ar mācību 

grāmatām, darba burtnīcām, 

dienasgrāmatu un skolēnu 

apliecību.



5.posms. Skolas forma

✓ Skolas iekšējās kārtības 

noteikumi paredz, ka skolēns 

ikdienā valkā skolas formas 

vesti (var izvēlēties džemperi vai 

jaku) ar skolas emblēmu. Vesti var 

aizvietot ar polo kreklu zaļā vai 

vestei pieskaņotā krāsā ar skolas 

logo.

✓Skolas formas vesti var pasūtīt 

https://skolenuformas.lv/ . 

Veicot pasūtījumu līdz 20. 

jūnijam, skolēnu formas uz 

skolu tiks nogādātas līdz 30. 

augustam bez piegādes maksas.

✓ Skolēniem, kuru ģimenēm 

piešķirts trūcīgo vai 

maznodrošināto ģimeņu statuss, 

arī daudzbērnu ģimenēm, skola 

sedz izmaksas par formas vesti 

vai polo kreklu.

✓Lai rēķinu apmaksātu skola: 

-pasūtījums jāveic ne vēlāk kā līdz 

20. jūnijam; 

-pasūtot komentāru logā jāieraksta 

statuss un jānorāda, ka rēķinu 

apmaksās skola; 

-jāraksta iesniegumu direktorei ar 

lūgumu, lai rēķinu apmaksā skola.

https://skolenuformas.lv/


Izglītības programmas
un fakultatīvi

Direktores vietniece
mācību darbā Ramina Skuja



Skolas piedāvātās izglītības programmas

• Pamatizglītības programma (21011111)

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem (21015611)

Par iespēju apgūt speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem 
ar mācīšanās traucējumiem, lūgums rakstīt uz e-pastu 
ramina.skuja@s1vsk.lv, norādot savu tālruņa numuru.

mailto:ramina.skuja@s1vsk.lv


Skolas piedāvājums vecāku izvēlei pamatizglītības 
programmas pirmajam posmam (1.-3. klasei)

1.piedāvājums – pamatizglītības programma (21011111)

2.piedāvājums – pamatizglītības programma (21011111) ar papildus
fakultatīvu (izvēles) matemātikas un datorikas stundu

3.piedāvājums – pamatizglītības programma (21011111) ar papildus 
fakultatīvām (izvēles) angļu valodas stundām



Izvēles norādīšana iesniegumā



Nodarbības baseinā visām klasēm 
tiek piedāvātas 2. un 3. klasē sporta 
stundu ietvaros.



Kas jāzina un jāprot skolēnam, 
uzsākot skolas gaitas?

Direktores vietniece
mācību darbā Ramina Skuja



Esi sveiks, 
pirmklasniek!

2022. gads



Piemērotākais vecums 

skolas gaitu uzsākšanai

Pamatizglītības ieguvi sāk tajā kalendārajā gadā, kurā izglītojamajam aprit 7 gadi.

Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais var sākt

pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk saskaņā ar vecāku vēlmēm vai vienu gadu vēlāk,

pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu.

(Vispārējās izglītības likuma 32. pants)



Pamatprasmes, uzsākot skolas gaitas



Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem 

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas 

dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot 

pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Latviešu valoda – mazākumtautību programmā

latviešu valodā atbild uz jautājumiem par redzēto
un dzirdēto, jautā, lai iegūtu informāciju, izsaka
savas vajadzības, iesaistās sarunā par tematiem,
kuri saistīti ar ikdienu un mācību procesu; mācās
pareizi izrunāt skaņas, pazīst iespiestos burtus, lasa
īsus ikdienas situācijās un mācību procesā biežāk
lietojamus vārdus.

Latviešu valoda - mācību valoda

bērns skaidro, kāpēc cilvēki sazinoties lieto
valodu, klausās tekstu, nosauc tajā darbojošās
personas, atstāsta notikumus, izdomā teksta
turpinājumu, jautā par neskaidro un atbild uz
konkrētu jautājumu, saprotami un secīgi stāsta par
redzēto, dzirdēto, piedzīvoto, piedalās sarunā,
nepārtrauc runātāju, runā lieto dažādas runas
intonācijas, atšķir un nosauc skaņas, skaņu apzīmē
ar atbilstošu burtu, lasa vārdus un saprot izlasīto,
raksta rakstītos burtus.

https://likumi.lv/ta/id/303371


Matemātika

darbojas 10 apjomā, raksturo 
ģeometrisko formu, grupē un salīdzina 
(vairāk, mazāk, lielāks, mazāks), nosaka 
atrašanas vietu nosauc objektu atrašanās
vietu telpā un plaknē (virs, zem, pie, aiz, 
blakus, pa labi, pa kreisi)

Veselība un fiziskā aktivitāte

ar prieku iesaistās nodarbībās telpās/ārā

veido veselīga dzīvesveida ieradumus

higiēna

drošība

Tehnoloģijas

sava darba iecere, materiālu un 
instrumentu izvēle, dažādas tehnikas, 
ēdienu gatavošana,

drošība

tur un pareizā satvērienā lieto
rakstāmpiederumus

Sociālā un pilsoniskā joma

apzinās sevi, piederību ģimenei, iestādei, 
valstij, valsts simboli

laba/slikta rīcība

prognozē rīcības sekas

veselība, drošība,  noteikumi, rīcība 

Kultūra un pašizpausme

dzied, dejo, muzicē, veido radošus 
darbus, skandē dzejoli, improvizē ar 
kustībām

Dabaszinātnes

izzina augu, dzīvnieku un sēņu –
pazīmes,

izzina iežu un ūdens īpašības

materiālu- stikla, koka, plastmasas, 
papīra, akmens īpašības

dabas saudzēšana, iesaistīšanās 
apkārtnes sakopšanā



Kādu vēlamies 
redzēt katru 

skolēnu?

Atbildīgs sabiedrības 
dalībnieks, kurš iedziļinās, 
līdzdarbojas un sadarbojas

Radošs darītājs, kurš ievieš 
inovācijas

Personība ar pašapziņu, 
kurš ciena un rūpējas par 

sevi un citiem
Lietpratējs izaugsmē

https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/redzejums-par-skolenu



www.dzene.com



Valoddarbība
✓ lasīšanas prasmes;

✓ rakstīšanas prasmes;

✓ runāšanas prasmes;

✓ klausīšanās prasmes.
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Ieteikumi lasītprasmes uzlabošanai
✘ Lasiet bērnam priekšā!

✘ Bērns lasa 15 min katru dienu.

✘ Izvēlieties grāmatas kopā!

✘ Abonējiet vai pērciet bērnu žurnālus!

✘ Risiniet krustvārdu mīklas un meklējiet atšķirības!

✘ Māciet bērnam atstāstīt lasīto tekstu. Palīdziet stāstīt, uzdodot jautājumus: 

Kas notika sākumā? Kas notika pēc tam? Kā stāsts vai pasaka beidzas?
https://atbalstsizcilibai.lv/lasit/ieteikumi/#tab-vecumposms-7-lidz-8-gadi



Rakstu darbu kultūra

✘ Rakstītprasmes apguve ir cieši saistīta ar lasītprasmes 

apguvi.

✘ Atšķirībā no runas lasītprasmi un rakstītprasmi apgūst 

tikai mācību ceļā. 

✘ Pirms rakstīšanas bērnam skaņas jāsadzird, jāatceras tām 

atbilstošie burti un tie jāuzraksta pareizā secībā.
(Baumane A., 1992.) 



Lai labāk iemācītos rakstīt, piedāvājiet bērnam:

✘ plēst, vērt, griezt;

✘ krāsot mandalas, attēlus ar smalkām detaļām;

✘ ornamentu zīmējumi;

✘ ģeometrisko figūru zīmējumi;

✘ naglošana, gumiju darbiņi;

✘ dažādu mezgliņu, lentīšu siešana, šūšana u.c.

Anspoka Z.(2008) Latviešu valodas didaktika 1.–4.klase. Rīga: RaKa



Tā mēs mācāmies!











Skolas darba organizācija

Direktores vietniece
mācību darbā Ramina Skuja



Mācības atbilstoši standartos noteiktajiem izglītības posmiem:

✓1.-3. klase

mācības lielākoties vienā kabinetā, vairāk pie klases audzinātāja; 

Lauku ielas korpuss

✓4.-6. klase

mācības mācību priekšmetu un kabinetu sistēmā; Lauku ielas korpuss

✓7.-9. klase

Ceru ielas korpuss

✓10.-12. klase

Ceru ielas korpuss



Darba organizācija skolā

✓Ierašanās laiks 8.00 – 8.30

✓Stundu sākums plkst. 8.30

✓1.klasē 4 - 5 mācību stundas dienā

✓Pusdienu stunda; pusdienas sākot 
no 11:00

✓5. stunda beidzas 12.30

✓6. stunda beidzas plkst. 13.20

✓Fakultatīvās stundas

✓Individuālās stundas speciālajā 
programmā

✓Konsultācijas

✓Nodarbības latviešu valodas apguvei

✓Pagarinātā grupa līdz plkst. 16.00

✓Interešu izglītība

✓Logopēda nodarbības

✓Izzini pasauli 16.00 – 18.00





Atbalsta komanda

LOGOPĒDI PSIHOLOGS

SPECIĀLAIS 
PEDAGOGS

SOCIĀLAIS 
DARBINIEKS

MEDMĀSA



Interešu izglītība

✓Koris

✓Vokālais ansamblis «Atvariņi»

✓Dambrete

✓Vizuālās mākslas pulciņš

✓Vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņš

✓ Lego

✓ Folkloras pulciņš

u.c.



Citi jautājumi



Topošie
pirmklasnieki

skolā

✓Pirmsskolas grupiņas nāks uz
skolu skolēnu pavasara brīvlaikā. 

✓Bērniem būs iespēja iepazīties ar 
skolas telpām un vidi. 



Ēdināšana

• Valsts un pašvaldības apmaksātas pusdienas 1.-12. klasē

• Launags pēc stundām skolēniem, kas apmeklē 
pagarinātās dienas grupu

• Speciālās ēdienkartes atbilstoši ārsta izziņai

• Dzeramais ūdens

• Programma “Augļi skolai” un «Skolas piens»



Jautājumi un atbildes

• Skolas mājas lapā www.s1vsk.lv

• Rakstot uz e-pastu skola@s1vsk.lv, ramina.skuja@s1vsk.lv

• Rakstot uz e-pastu pašvaldībai inga.elksne@salaspils.lv

http://www.s1vsk.lv/
mailto:skola@s1vsk.lv
mailto:ramina.skuja@s1vsk.lv
mailto:inga.elksne@salaspils.lv

