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Sapulces laikā un pēc tam 

 Jautājumus būs iespēja uzdot sapulces beigās;

 Runātā kopsavilkumu (prezentāciju) ievietosim skolas 

tīmekļa vietnē;

 Turpmākos jautājumus un informāciju sūtiet uz E-pastu 

pretendentiem@ndv.lv;

mailto:pretendentiem@ndv.lv


Informācija par skolu

 Ar šādu nosaukumu dibināta 2011. gadā

 Klašu skaits 2022. – 33; 

 skolēnu skaits 840; 

 pedagogi 80; 

 tehniskie darbinieki 56.



Informācija par 1. klasēm 2022./2023. 

mācību gadā

 Tiek atvērtas 3 klases;

 Maksimālais skolēnu skaits klasē – 30;

 Pirmā svešvaloda – angļu valoda;

 Papildus piedāvājums – peldēšanas apmācība jau 1. klasē – fakultatīvs;

 Interešu grupu nodarbības – dziedāšana (koris, ansamblis); dejošana 

(ritmika, tautas deju kopa, sarīkojuma dejas), māksla («Raibulis») –

vairāk informācijas – skolas tīmekļa vietnē www.ndv.lv; 

 Siltās pusdienas – starpbrīdī 11.10, apmaksā pašvaldība (no 01.09.2022. 

iespējamas izmaiņas – vecāku dalība maksājumā);

 Uztura korekcija; launags.

http://www.ndv.lv/


Pagarinātās dienas grupas

 1. klasēs apmaksā Rīgas pašvaldība, katrai klasei sava, 

atsevišķa grupa;

 Pagarinātās dienas grupu darba laiks – līdz 17.00 (līdz 

šim);

 Pagarinātās grupas skolēniem tiek nodrošināts launags –

jāapmaksā vecākiem;

 Pagarinātās dienas grupās iespēju robežās strādā klases 

audzinātāji



Atbalsta speciālisti

 Skolā ir pieejami – sociālais pedagogs, speciālais 

pedagogs, logopēds, psihologs, mediķis;

 Sadarbību ar speciālistiem veic arī klašu audzinātāji un 

direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 

Solveiga Bērziņa.



Bērnu ieskaitīšana skolā un sadalīšana 

pa klasēm 1

 Rindas veidošanas principi (mikrorajons, brāļi, māsas, Rīgā deklarētie, 
ārpus Rīgas deklarētie, 7 gadus sasniegušie);

 15. maijs – tiek fiksēta un pārrēķināta rinda sāk izsūtīt uzaicinājumus un 
gaida apstiprinājumus pirmajiem 90;

 10 dienu laikā tiek gaidīti apstiprinājumi vai noraidījumi (obligāti 
neprasām elektroniski parakstītus iesniegumus, sākotnēji der E-pasta 
vēstule);

 Saņemot atteikumu, uzrunājam nākamo rindā esošo pretendentu;

 Nesaņemot apstiprinājumu 10 dienu laikā, arī uzrunājam nākamo 
pretendentu;

 Ja septiņgadīgo pretendentu rindā vairs nav, uzrunājam sešgadīgos.



Bērnu ieskaitīšana skolā un sadalīšana 

pa klasēm 2

 Sadalot klasēs, ņemam vērā principu, lai visās 

paralēlklasēs būtu vienāda zēnu un meiteņu attiecība, 

respektējam vecāku lūgumus par iespēju viņu bērniem 

mācīties vienā klasē, respektējam vecāku lūgumu par 

iespējamo audzinātāju.



Vēlamās prasmes

 Lasīšana – lasa vārdus un saprot izlasīto;

 Rakstīšana – raksta rakstītos burtus, atšķir un nosauc skaņas 
vārdos, izrunā visas skaņas vārdos, skaņu prot apzīmēt ar 
attiecīgo burtu;

 Runāšana, klausīšanās, teksta izpratne – jautā par neskaidro, 
atbild uz jautājumiem, atstāsta dzirdēto, prot stāstīt secīgi;

 Matemātika – jāpazīst cipari, jāraksta cipari, jāprot grupēt 
priekšmetus pēc vairākām pazīmēm (lieluma, formas, krāsas 
u.c.), salīdzināt priekšmetus, priekšmetu kopas pēc skaita un 
lieluma, lietojot  jēdzienus; vairāk, mazāk, lielāks, mazāks.



Iepazīšanās nodarbības

 Pirmspandēmijas laikos bija 4 dienas martā;

 Šogad arī vecāku sanāksme notiek vēlāk 

epidemioloģiskās situācijas dēļ.



Garderobes un vecāku ierašanās skolā

 Katrai klasei ir sava, atsevišķa garderobe;

 Pirms pandēmijas pirmajās divās nedēļās tika atļauts 

vecākiem bērnu pavadīt arī līdz klases garderobes 

telpai, pēc tam – tikai līdz vietai, kur arī bērni tiek 

sagaidīti;

 Pārējās skolas mācību un darba telpas apmeklēt atļauts 

tikai pēc vienošanās ar skolotāju, citu skolas darbinieku;

 Pandēmijas laikā 1.-3. klases skolā ieradās caur 

pagalmu.



Skolas formas, sporta formas

 Skolas formu nav, jautājums ir diskutēts Skolas padomē;

 Sporta formas – klases veido pēc saviem ieskatiem, labs 

variants ir vienotas krāsas krekliņš ar bērna vārdu uz tā.


