
 

Informācija vecākiem par uzņemšanu 1.klasē 2021./2022. mācību gadam 

1.posms. Bērna pieteikšana 1.klasē 5.marts - 5.aprīlis 

1. Dokumentu iesniegšana uzņemšanai 1.klasē 2021./2022. mācību gadam tiek organizēta no šī 

gada 5.marta līdz 5.aprīlim 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”. 

2. Pirms iesnieguma veidlapas aizpildīšanas lūgums iepazīties ar pamatizglītības 

programmas plānu un fakultatīvo stundu piedāvājumu, un skolas nolikumu. Par iespēju 

apgūt speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 

lūgums rakstīt uz e-pastu linda.krastina@s1vsk.lv, norādot savu tālruņa numuru. 

3. Lai pieteiktu bērnu(-s) skolā, vecāki vai likumiskie pārstāvji iesniedz noteiktas formas 

iesniegumu. Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai klātienē. 

4. Saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī, vecākiem nebūs iespēja iekļūt skolas telpās. 

Klātienes iesniegumus pieņems skolas dežurants foajē pie skolas ārdurvīm, vecāka klātbūtnē uz 

iesnieguma fiksējot datumu un pulksteņa laiku. Iesniegumu pieņemšana klātienē notiks no 

5.marta līdz 5.aprīlim tikai darba dienās no 8.00 līdz 19.00 Lauku ielā 1 pie dežuranta. 

5. Elektroniski piesakoties, aizpildītu iesniegumu nosūta uz skolas norādīto e-pastu: 

skola@s1vsk.lv vai  www.latvija.lv. Elektronisko iesniegumu iesniegšana notiek visu 

diennakti no 5.marta līdz 5.aprīlim. Diennakts sākas 00:00:01 un  beidzas 24:00:00.  

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

a) nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu no sava e-pasta. 

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

pieslēgšanās rīkus. 

6. Vecāku iesniegumi tiks sarindoti un reģistrēti atbilstoši to iesniegšanas laikam. 

Elektroniskajiem iesniegumiem e-pastā vai portālā latvija.lv iesnieguma iesniegšanas laiku 

reģistrē sistēma, klātienes iesniegumiem to reģistrēs skolas darbinieks. Skola līdz 12.aprīlim 

veido visu bērnu reģistru, grupējot pa prioritātēm. 

7. Lēmumu par bērna uzņemšanu skolā vai atteikumu uzņemt skola vecākiem paziņos 

elektroniski uz e-pastu no 12.aprīļa līdz 14.maijam. 

2.posms. Bērna dokumentu iesniegšana skolā 1.jūnijs – 13.augusts 

1. 1.klasē bērns tiek uzņemts, kad vecāks pēc paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu līdz 

13. augustam iesniedzis izglītības iestādē šādus dokumentus:  

1.1. medicīnisko karti 026/u; 

1.2. izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā 

sagatavošanā; 

1.3. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērns tiek 

uzņemts speciālās izglītības programmā vai ir ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā. 

2. Klašu komplektēšana jaunajam mācību gadam notiek līdz 1.jūnijam. Ar klašu sarakstiem var 

iepazīties skolā un skolas mājas lapā. Sarakstos skolēnu vārdi un uzvārdi aizstāti ar kārtas numuriem.  

3.posms. Sagatavošanās 1.klasei  

Klases audzinātājs skolēnus un vecākus aicinās uz pirmo tikšanos, kas notiks 26.augustā.  

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

http://s1vsk.lv/noteikumi_iesn_reg_2021.pdf
http://s1vsk.lv/noteikumi_iesn_reg_2021.pdf
http://s1vsk.lv/noteikumi_iesn_reg_2021.pdf
http://s1vsk.lv/stundu_plani.pdf
mailto:linda.krastina@s1vsk.lv
http://www.latvija.lv/


Braukšanas kartes 

Skolēniem, kas 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, kuriem nav iespējas uz skolu atbraukt ar maršruta autobusu, Salaspils 

domes apkalpošanas centrā raksta iesniegumu izpilddirektoram, norādot dzīvesvietas adresi.  

Precīza informācija par braukšanas kartēm būs 26. augustā. 

Skolēna apģērbs 

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. Skolēnam nepieciešami maiņas apavi. Svētku apģērbs – formas 

veste vai džemperis, balta blūze vai krekls, melnas, tumšas vai pelēkas bikses vai svārki. Skolas 

formas vesti var pasūtīt https://skolenuformas.lv/ . Logo ir jāpievieno katram pasūtījumam. 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. 

Nepieciešamie mācību līdzekļi  

Skola nodrošina ar mācību grāmatām, darba burtnīcām, dienasgrāmatu un skolēnu apliecību. 

Latviešu valodai, matemātikai, mūzikai 

Pildspalvas, 2 parastie zīmuļi, dzēšgumija 

Lineāli 15 cm un  30 cm. Zīmuļu asināmais ar vāciņu 

Iegādājoties skolas somu, iesakām ņemt vērā tās svaru, kā arī, vai soma palīdzēs saglabāt mācību 

burtnīcas un grāmatas. 

Iegādājoties penāli, iesakām pievērst uzmanību tā izmēram, lai tas neaizņem lielu daļu darba 

virsmas. 

Burtnīcu, darba burtnīcu, grāmatu un dienasgrāmatas 

vāciņi  

Līniju (1.-2. klasei) burtnīcas, rūtiņu burtnīcas, 1 lielo 

rūtiņu burtnīca 

Rokdarbiem, vizuālajai mākslai 

Lielais un mazais zīmēšanas bloks (A3 un A4) 

Akvareļu papīrs (A4) 

Aplikāciju papīrs (krāsains no abām pusēm) 

Krāsains kartons (no abām pusēm) 

Mape krāsaino papīru glabāšanai  

Akvareļu krāsas, guaša krāsas (12 krāsas + baltā)  

 
Līniju paraugs burtnīcām 1.-2. klasei 

Dažādu izmēru otas guašas un akvareļkrāsām, palete krāsu jaukšanai, trauks otiņu mazgāšanai 

Krāsu zīmuļi (12 krāsas), vaska un pasteļkrītiņi, flomāsteri 

Šķēres (asas, ar apaļiem galiem), ja bērns ir kreilis, tad jānopērk kreiļiem domātās šķēres 

Plastilīns  

PVA līme, līmes zīmulis 

Krāsaina dzija (rupja, šķeterēta) 

Sportam 

Sporta tērps nodarbībām telpās, sporta tērps nodarbībām ārā, sporta apavi 

https://skolenuformas.lv/

