
Skola dibināta 1991. gada 1. oktobrī 
No 1993. gada sākumskolas skolēni mācās ēkā  Apuzes ielā 66  

  
1.- 4.klasēs  2021./2022.m. g. mācās 360 skolēni 

 
 
 



 Latviešu valoda           6 stundas 

 Matemātika                 4 stundas 

 Dabaszinības              2 stundas 

 Sociālās zinības          1 stunda 

 Dizains un tehnoloģijas  1 stunda 

 Mūzika                       2 stundas 

 Vizuālā māksla           2 stundas 

 Sports un veselība      2 stundas 

 Angļu valoda              2 stundas 

 Klases stunda             1 stunda 

Kopā 23 stundas nedēļā:  4–5 stundas dienā 
 



 Mācības skolā sākas plkst. 8.40  līdz plkst. 12.00 vai 
13.00 

 Skolā jāierodas apmēram 15 – 20 minūtes pirms 
stundu sākuma, durvis atslēdzam plkst. 8.20. 

 Interešu izglītība  – kori, deju kolektīvi, mākslas 
nodarbības, basketbols, šaha nodarbības u.c. 
Iespējamas maksas nodarbības. Būs informācija 
septembrī.   

 Skolēniem ir brīvpusdienas. Ēdina firma Marniko. 

 Iespējama pagarinātās dienas grupa. Režīms - 
pastaiga, interešu izglītība, mācības, aiziešana 
mājās. Meklējam skolotāju!  



 Ziemeļvalstu ģimnāzijas krekliņi 

 Ziemeļvalstu ģimnāzijas himna 

 Vecākiem un skolēniem pieejams 
elektroniskais žurnāls E-klase un elektroniskā 
dienasgrāmata 

 Mājas lapa www.zvg.lv Tajā ir nepieciešamā 
informācija, skolas iekšējās kārtības 
noteikumi, mācību literatūras saraksts, 
interešu izglītība skolā, E kartes reģistrēšana. 

 Sporta tērpi, maiņas apavi.  

 

 

 

 

 

 

http://www.zvg.lv/


 vecāku iesniegumu par uzņemšanu 1. klasē 

 ģimenes ārsta izdota bērna medicīniskā  
karte (veidlapa 026/u) 

 profilaktiskās potēšanas karte 063/u ( var 
būt kopija  vai izraksts)   

 fotogrāfija  



 Ja bērnam ir celiakija, cukura diabēts, izteikta 
pārtikas alerģija – ģimenes ārsta izziņa, lai 
nodrošinātu atbilstošu ēdināšanu skolā.  

 Ievērojot datu aizsardzības likumu, septembrī 
aicināsim vecākus parakstīt iesniegumu par 
atļauju vai aizliegumu fotografēt, filmēt bērnu 
dažādos pasākumos.   



 Personīgai lietošanai  - penālis,  
rakstāmpiederumi, zīmuļi, dzēšgumija, 
lineāls, krāsainie zīmuļi, šķēres, līme, gēla 
pildspalvas u.c.  

 Rūtiņu un līniju burtnīcas 1. klasei (Zvaigzne 
ABC) .   

 Derīgi zināt - skolas somas svars 2,5- 3,5 kg. 

 Visas lietas jāmarķē, jāuzraksta vārds, 
uzvārds. Arī apģērbā jāieraksta vārds vai 
iniciāļi, klase.  

 



 A-3 formāta zīmēšanas albums /ieteicams papīrs, kuram 
viena lapas puse ir nedaudz grubuļaina/,eļļas krītiņi 
/ieteicamie ražotāji- Pentel, Faber, Stabilo, Lyra/,sola pārklājs 
/ieteicamas avīzes, var būt polietilēna plēve vai vasku 
drāna/,guaša krāsas,3 saru otas /maza, vidēja un 
lielāka/,ūdenstrauks, palete, trauciņš vai šķīvītis krāsu 
jaukšanai, lupatiņa vai salvete otu slaucīšanai, krāsainais 
papīrs, plastilīns, strādājot ar krāsām, vēlams priekšauts vai 
liels T-krekls, 
vizuālās mākslas pulciņa dalībniekiem arī A-2 formāta papīrs / 
parasti nopērk A-1 formātu un griež uz pusēm/. 
  

Uz zīmēšanas piederumiem nepieciešams uzrakstīt bērna vārdu. 
Zīmēšanas papīram vārds jāuzraksta uz katras lapas. 
 



 Tā ir skolēna apliecība un braukšanas karte 
sabiedriskajā transportā Rīgā.  

 

 Vecāki veic pieteikšanos www.riga.lv vai Rīgas 
Satiksme  klientu apkalpošanas centros. 
Jāreģistrē no 01.–25.08. Informācija skolas 
tīmekļa vietnē.  

 

 E-karte darbojas Rīgas pilsētas sabiedriskajā 
transportā no septembra vidus.     

http://www.riga.lv/


 Ģimenes sadarbība ar skolu. Lūdzam informēt, ja 
mainīti tālruņa numuri, adreses, e-pasta adreses.   

 Vecāku sapulces (notiek vismaz 2 reizes gadā).  

 Individuālās tikšanās reizēs pārrunas ar vecākiem  par 

mācīšanās stilu, sadarbības prasmēm, attieksmi, rezultātiem, 
mācību attīstības dinamiku, uzvedību u.c. norisēm skolā.  

 Veselība, ēdināšana skolā - ja bērna nav skolā, 
pusdienas jāatsaka, kavējums jāpiesaka 
elektroniski vai ar SMS. Par skolas kavējumu 
nepieciešams attaisnojums – ārsta zīme vai vecāku 

attaisnojums(līdz 5 dienām semestrī).  

 Drošība, durvju slēgšana, skolēnu pavadīšana līdz 
skolas ārdurvīm. Vecāki skolas telpās nenāk.    



 Jauns dienas režīms, kas prasa organizētību. 

 Jauni pienākumi, kuriem nepieciešama 
paškontrole, arī savas uzvedības kontrole. 

 Jauns draugu loks un jauni saskarsmes veidi 
ar klasesbiedriem, pieaugušajiem. 

 Jauna mācību darbība, kurā svarīga centība, 
iesaistīšanās un darba rezultāts. 



 Aicināsim 1.klašu skolēnus un vienu no 
vecākiem uz atvērto durvju dienu 25. augustā 
no plkst. 10.00–14.00, lai iepazītos ar savu 
klases telpu un audzinātāju. Lūdzam sekot 
informācijai skolas mājas lapā.  

 

 

 Saulainu un radošu vasaru!  

 


