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Rīgas 7.pamatskola
Skolas adrese: Jaunciema 4.šķērslīnija 4,  
                   Ziemeļu rajons, Rīga

        @R7pskola

Mājas lapa: www.r7ps.lv

Tālr: 67348841

E-pasts: r7ps@riga.lv 

http://www.r7ps.lv/
mailto:r7ps@riga.lv


Skolas piedāvājums 1.klases skolēniem
• Nodrošina ar visām nepieciešamajām mācību grāmatām, individuālos mācību piederumus 

(pildspalva, sporta tērps u.c. atbilstoši sarakstam) iegādājas vecāki 

• Brokastis, pusdienas (bezmaksas), launags (pagarinātās dienas grupas izglītojamajiem)

• Pagarinātā dienas grupa līdz plkst. 18.00

• Fakultatīvās nodarbības – lasītprasmes veicināšana skolas bibliotēkā

• Interešu izglītība – vizuālās māksla, skolas teātris, koris, sporta spēles, programmēšana 
sākumskolā 

• Atbalsta personāla konsultācijas- logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, speciālais 
pedagogs



Skolas piedāvājums 1.klases skolēniem
• Skolvadības sistēma e-klase saziņai ar vecākiem, mājas darbiem utt.

• Stundas notiek atbilstoši stundu sarakstam – dienā 4-5 mācību stundas

• Stundas sākas plkst.8.30, beidzas 12.00/13.00

• Stundas garums 40 min., starpbrīdis 10 min.

• Mācību priekšmeti – latviešu valoda, matemātika, sociālās z., angļu valoda, vizuālā m., 
dizains un tehnoloģijas, sports un veselība, dabaszinības, mūzika.

• Skolēni nevar vieni paši doties mājās (tikai ar vecāku rakstisku iesniegumu)



Bērnu Iepazīšanās ar skolu
15.martā plkst. 10.00- 11.00 
topošo pirmklasnieku un 
pirmklasnieču iepazīšanās ar skolu:
● skolas apskate
● ievadnodarbības, 
● mājasdarbs- uzdevumi 

pirmklasnieku uzdevumu 
grāmatiņā ☺ 

● Sekojiet informācijai skolas FB kontā, mājas 
lapā, pirmsskolas Whatsapp grupās.



Kā pieteikt bērnu 
mācībām rīgas 
7.pamatskolā?



Kā pieteikt bērnu mācībām rīgas 7.pamatskolā
● Kārtību, kādā bērnus 

reģistrē 1.klasei 
nosaka Rīgas 
valstspilsētas 
saistošie noteikumi - 
https://likumi.lv/ta/id/2
72231 

https://www.youtube.com/watch?v=eq1HU2-4j4s&feature=emb_logo 

https://likumi.lv/ta/id/272231
https://likumi.lv/ta/id/272231
https://www.youtube.com/watch?v=eq1HU2-4j4s&feature=emb_logo


Bērna reģistrēšana 1.klasei – klātienē skolā
● Vecāki var pieteikt bērnu 1. klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu - 

5 gadus. Mācības uzsāk no 7 gadiem.
● Ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības pasākumus, bērna 

pieteikšana 1.klases pretendentu rindā notiek klātienē līdz 15.maijam. 
Lietvedības darba laiks katru dienu 8.30- 17.00, lūdzam iepriekš pieteikt vizīti pa tālr. 
67348841.

● Ierodoties klātienē bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu 
dokumentu un bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu un 
nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai 
pilnvaru.



Bērna reģistrēšana skolai – elektroniski 
Lai reģistrētu informāciju par bērnu uzņemšanai 1.klasē, bērna likumiskais pārstāvis

● lejupielādē iesniegumu word formātā: https://ej.uz/pretend-iesniegums 

● aizpilda iesniegumu un paraksta to ar drošu elektronisko parakstu

● nosūta iesniegumu uz Iestādes e-pasta adresi- r7ps@riga.lv  

https://ej.uz/pretend-iesniegums
mailto:r7ps@riga.lv


Kas notiek tālāk?
● Līdz 15.maijam skola veido 1.klases pretendentu sarakstu.
● Līdz 1.jūnijam skola informē vecākus par skolēna uzņemšanu vai atteikumu uzņemt 

iestādē.
● Vecāks 10 dienu laikā kopš informācijas saņemšanas, iesniedz skolā iesniegumu par 

bērna uzņemšanu 1.klasē - https://ej.uz/1klase-uznemsana , bērna medicīnas karti 
un izziņu par apgūtu obligāto sagatavošanu, ja ir.

● Skola informē par tālāko sadarbību.

https://ej.uz/1klase-uznemsana


Kā palīdzēt bērnam 
sagatavoties skolai?



“Būt gatavam skolai nenozīmē 
mācēt lasīt, rakstīt un rēķināt.

 Būt gatavam skolai - nozīmē būt 
gatavam to visu iemācīties..”



Ar bērna psiholoģisko gatavību skolai saprot bērna 
gatavību 

pieņemt jaunu sociālo lomu –
 skolēna lomu. 

Tā ir bērna pozitīva attieksme pret skolu, 
mācīšanos, 

pret skolotājiem, pret vienaudžiem un pret sevi. 



Bērna gatavību skolai nosaka, tas

patstāvīgs

pacietīgs

neatlaidīgs

zinātkārs

mērķtiecīgs

motivēts

 cik 
bērns 

ir



Bērna gatavība skolai
► Visi attīstības faktori ir vienlīdz svarīgi, tomēr intelektuālās spējas būtu jāmin kā pēdējās. 

Vispirms personības, sociālā un fiziskā attīstība, bet lasītprasme pēc tam.

► Svarīgi, lai topošajam skolēnam nepiemīt bailes sākt, mēģināt un arī zaudēt. Lai 

zaudējumi viņu nesatriec, lai viņam ir svarīgi piedalīties, nevis tikai uzvarēt.

► Bērns uztver un spēj darboties pēc pieaugušo norādījumiem un iesākto izpildīt līdz 

galam.

► Svarīgi, lai bērns dalās ar citiem, lai labprāt aizdod nodarbībās citiem bērniem savas 

lietas – zīmuli, dzēšgumiju, papīru, u.c.
16



Attiecībās ar citiem:
► Bērns sadzīvo ar vienaudžiem, vai spēj iekļauties kolektīvā, iegūt jaunus draugus un 

nebaidās no nepazīstamiem bērniem, un skolotājiem.

► Lai bērns labāk iejustos sociālajā vidē, būtiski, lai viņš spētu just citiem līdzi, spētu 

palīdzēt, un lūgt palīdzību.

► Bērns prot sevi aizstāvēt bez kaušanās un sišanas, bet ar vārdiem, prot risināt 

konfliktsituācijas bez pieaugušo palīdzības. 

► Bērns prot atpazīt un nosaukt savas emocijas– priecīgs, bēdīgs, dusmīgs, nobijies, 

skumīgs, laimīgs, nokaunējies u.c. 
17



Kas jāprot bērnam vienam pašam

► Bērns prot patstāvīgi nomierināties.

► Spējīgs viens pats spēlēties, mācīties, atpazīt un savākt savas mantas un 
atcerēties  tās paņemt.
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Kā palīdzēt bērnam kļūt par skolnieku/ skolnieci?
► Atcerieties: tas, ko bērns dzird par sevi, ir nozīmīgi viņa pašvērtējuma izveidē.

► Ievērojiet bērna veiksmes un centienus, neaizmirstiet pateikt pozitīvas lietas par viņu – 

tas palīdzēs viņam justies stipram un spējīgam.

► Nesalīdziniet sava bērna panākumus ar citiem bērniem, tāpat arī nenopeliet citu bērnu 

paveikto viņa klātbūtnē.

► Katru dienu atrodiet laiku, lai aprunātos un padarbotos ar bērnu (paspēlētos, pamācītos, 

palasītu).
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► Uzticiet bērnam mājās  ikdienas pienākumus un darbus – tādus kā 

nomazgāt traukus, saklāt galdu, sakārtot savu istabu, palīdzēt dārzā u.c. 

► Esiet stingrs un prasiet, lai pienākumi tiktu izpildīti.

► Pieņemiet bērnu ar viņa grūtībām, garastāvokļa maiņām, uzvedību, 

zināšanām un pacietīgi darbojieties kopā ar viņu. 

► Ieviesiet dienas režīmu. 

Kā palīdzēt bērnam kļūt par skolnieku/ skolnieci?
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CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik

Mīļi gaidīsim
Rīgas 7.pamatskolā!

Paldies! Sīkāka informācija par skolu ir pieejama 
skolas mājas lapā www.r7ps.lv 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.r7ps.lv/

