
Sveicināti Rīgas sākumskolā ,,Valodiņa’’!



Par Rīgas sākumskolu ,,Valodiņa’’

• Vispārējās izglītības iestāde, kas 5 gadu laikā īsteno speciālās
pamatizglītības pirmā posma (1.-4. klase) programmu
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

- 1. klase - divi apmācības gadi

• Skolas galvenais uzdevums: īstenojot speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, organizējot
valodas korekcijas un ārstnieciski profilaktisko darbu, sagatavot
izglītojamos izglītības ieguves turpināšanai vispārējās izglītības
iestādēs.



1.klases mācās pēc jaunā pamatizglītības standarta (Skola2030). 
Galvenie virzieni jaunajā mācību pieejā:

• pāreja no skolēna pasīvas mācīšanās un iegaumēšanas kā 
pašmērķa uz aktīvu izziņas procesu skolotāja vadībā, pašizpausmi un 
jaunradi;

• apgūstamo zināšanu un prasmju sasaiste ar reālo dzīvi;

• starpdisciplināra pieeja, kas novērš satura sadrumstalotību un veicina 
skolotāju sadarbību mācību procesa organizēšanā;

• skolēnam nodrošināta iespēja mācīties iedziļinoties, izprast 
kopsakarības un attīstīt spēju pārnest zināšanas uz jaunām, 
nezināmām situācijām.



Valodas koriģējošais darbs

• Katrai klasei 11 grupu un individuālās nodarbības nedēļā

- Frontālā logopēdija - 2 stundas

- Grupu un individuālās nodarbības  - 9 stundas 

(2-3 nodarbības katram skolēnam)

- Ritmika – 1 stunda



Interešu izglītība un fakultatīvās nodarbības

1.1. klasē (pirmais apmācības gads)

- fakultatīvās nodarbības

• logoritmika (visiem skolēniem)

• vizuāli plastiskā māksla (pēc izvēles)

- interešu izglītības nodarbības 

• attīstošā vingrošana (pēc skolas mediķa un pulciņa pedagoga 
izvērtējuma/ieteikuma)

Pieteikšanās septembrī



Dienas ritms (klases vecāku sapulcē augustā tiks precizēts)

• Darba diena ~8.00 - 15.50 

(skolēni skolā ierodas apmēram 10-15 min pirms stundas)

• Mācību stundas norit pēc stundu saraksta vidēji līdz 12.15

• Pēc mācību stundām 12.25 - 15.50 obligātā pagarinātās dienas
grupa, kuras laikā tiek organizētas individuālās logopēdijas un
interešu izglītības nodarbības, notiek mājas darbu sagatavošana.

• Plkst. 16.00 vecāki sagaida skolēnus pie skolas.



Skolā būs nepieciešams:

• Maiņas apavi (vaļēji, elpojoši, ar ērtu aizdari). Ieteicami apavi ar gaišu zoli.

• Svētku tērps (balts krekls vai blūze, tumšas auduma bikses/svārki un

atbilstoši apavi).

• Sporta tērps – īsais un garais (ar vārdu/ierakstu). Gaišas īsās zeķītes. Sporta
apavi ar bērnam ērtu aizdari.

• Auduma maisiņi ar vārdu sporta tērpam un maiņas apaviem.

• Skolas forma – veste. Otrajā septembra nedēļā skolā vestes
izgatavotājfirmas pārstāvji iegūs individuālos skolēnu mērus, pēc kuriem
izgatavos vestes, sagatavos rēķinu ( ~ 25 EUR).



Individuālo mācību līdzekļu un piederumu saraksts, kas jāsagādā 
vecākiem:

• Saliekamā burtu ābece. Burtiņi jāsagriež un jāsaliek ābecē. Nav vēlams
laminēt, iegādāties var grāmatnīcās.

• Mapīte ar podziņu – aploksne, kur ielikt saliekamo ābeci.



Individuālo mācību līdzekļu un piederumu saraksts, kas jāsagādā 
vecākiem (var tikt papildināts augustā):

• Penālis ar skolēna vārdu iekšpusē. Penālī pamatkrāsu zīmuļi, 2 parastie zīmuļi –
katram zīmulim nofiksēta atrašanās vieta, dzēšgumija, zīmuļu asināmais ar
skaidiņu tvertnīti. Ja krāsu zīmuļu daudz – atsevišķs penālis, arī ar nofiksētu
zīmuļu atrašanās vietu.

• Lineāls 20 cm, necaurspīdīgs ar lieliem cipariem, bez citām mērvienībām, ar
atzīmētu nulli.

• Līmes zīmulis, šķēres ar noapaļotiem galiem

• Aplikāciju papīrs (matēts, abpusējs)

• Zīmēšanas papīra A4 bloks un akvareļu papīra A4 bloks, akvareļu papīra A3 bloks,
3 dažāda izmēra otas, ūdens trauciņš

• Krāsu zīmuļu komplekts (vismaz 12 krāsas), flomāsteri, eļļas pasteļkrītiņi (12-24
krāsas), akvareļu krāsas un guaša krāsas.



Pirmajā klases vecāku sapulcē augustā kopīgi ar klases audzinātāju 
vienosieties par:

• Līniju un rūtiņu (ar lielām rūtiņām) burtnīcu komplektu iegādi visai klase (pērk 
organizēti/kopīgi)

• Mapīšu un dokumentu kabatiņu iegādi skolēnu darbu uzglabāšanai 

• Vienādas krāsas sporta krekliņu iegādi visai klasei (pērk organizēti) 

• Galda paliktnītis vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju stundām (pērk 
organizēti/kopīgi)

• Vizuālās mākslas piederumu kastēm (iegādājas vienādas)

Uzaicinājumu uz sapulci augusta beigās saņemsiet e-pastā



Gatavojoties mācību uzsākšanai Rīgas sākumskolā ,,Valodiņa’’,
skolā iesniedzamie dokumenti 
(Augustā - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. Pirms nākšanas vēlams 
pieteikties telefoniski, t. 67848877 (lietvede)).

• Bērna medicīnas karte 026/u un profilaktisko pošu kartes 063/u kopija.

• Bērna dzimšanas apliecības kopija

• Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma orģināls

• Ja bērnam nepieciešama speciālā diēta, jāiesniedz ārsta-speciālista izziņa,
kurā norādīta diagnoze un atzīmēti produkti, kurus nedrīkst iekļaut
ēdienkartē. Vēlams norādīt izziņas derīguma termiņu.

• Informēt skolas medmāsu un klases audzinātāju par bērna veselības
problēmām, īpašām vajadzībām.



Skolēna kartes (e-talona) noformēšana

“Skolēna karti” 1.klašu skolēniem aicinām vecākus noformēt 
portālā www.eriga.lv (sākot no 16.augusta) līdz 25. augustam. 

Ja “Skolēna karte” portālā www.eriga.lv tiks noformēta līdz 25. 
augustam, to jau no 1. septembra to varēs saņemt izglītības iestādē, 
kurā bērns mācās, lieki nedodoties uz kādu no klientu apkalpošanas 
centriem.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, 
maršrutu sarakstiem un biļešu veidiem interneta mājas 
lapā www.rigassatiksme.lv

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.rigassatiksme.lv/


Saziņa

Saziņai ar vecākiem tiks lietota elektroniskā skolvadības sistēma E-klase. 

Iesniegumu E-klases lietošanai aizpildīsiet pirmajā vecāku sapulcē.

Skolas mājaslapā www.valodina.lv varat iepazīties ar plašāku 
informāciju, izpētīt mūsu tradīcijas un ielūkoties skolas dzīvē. 

http://www.valodina.lv/


Jautājumu gadījumā zvaniet vai rakstiet:

• Skolas e-pasts rvalsk@riga.lv

• Direktores vietnieki izglītības jomā: 67 848 878

• Skolas lietvede:      67 848 877

• Skolas medmāsa:   67 848 881

• Skolas mājaslapa:  www.valodina.lv

mailto:rvalsk@riga.lv
http://www.valodina.lv/



