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Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs

Tikšanās ar pirmsskolas bērnu vecākiem



Kad bērnam jāsāk iet skolā?

Vispārējās izglītības likuma 32.pants:
(1) Pamatizglītības ieguve ir obligāta.
(2) Pamatizglītības ieguvi sāk tajā kalendārajā gadā, kurā izglītojamajam aprit 7 gadi.
(3) Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais var sākt 
pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk saskaņā ar vecāku vēlmēm vai vienu gadu vēlāk, 
pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu.



Kad bērnam jāsāk iet skolā?

Šogad uz skolu dodas:
- 2013.gadā dzimušie bērni (8 gadi)
-2014.gadā dzimušie bērni (7 gadi)

2014. gadā dzimušie bērni pirmsskolā var palikt vienu gadu ilgāk, ja 
vecāki līdz 28.februārim pirmsskolā iesniedz:

-iesniegumu
-ģimenes ārsta izziņu



Pedagoģiski medicīniskā komisija pirms skolas ir jāapmeklē, ja:
1) Komisijas atzinumā ir norādīts, ka pirms pamatizglītības ieguves 

uzsākšanas ir jāapmeklē Komisija.

2) Bērns pirmsskolā mācās kādā no šādām programmām:
ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)
ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811)
ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)



Komisija pirms skolas ir jāapmeklē, ja:
3) Bērnam vispārizglītojošajā skolā būs nepieciešami atbalsta pasākumi 
(iesakām aprunāties ar grupas skolotāju un citiem speciālistiem pirmsskolā vai ārpus tās)

3.1. Vispārizglītojošās programmas ietvaros (ja nepieciešams minimāls vai īslaicīgs atbalsts)
3.2. Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem ietvaros (ja 
nepieciešams ilgstošs un nopietns atbalsts)

4) Bērns skolā mācīsies pēc speciālās izglītības programmas
4.1. Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811)
4.2. Izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 
(01015911)

5) Bērns turpina apmeklēt pirmsskolu, bet ir beidzies Komisijas atzinuma 
termiņš



Pedagoģiski medicīnisko komisiju apmeklē tajā pašvaldībā, kurā bērns deklarēts.

Valmieras PMK apmeklē bērni, kuri deklarēti: Valmierā, Burtnieku novadā, Beverīnas 
novadā, Kocēnu novadā, Rūjienas novadā, Strenču novadā, Mazsalacas novadā, 
Naukšēnu novadā.
Dokumentus iesniedz: Valmieras pilsētas pašvaldībā (Lāčplēša ielā 2 ) vai komisijas dienā
pirms komisijas sēdes.
Notiek: trešdienās, Leona Paegles iela 40A, 3.stāvs, 316.kab. (Valmieras sākumskolas 
telpās).
Dace Vaļģe, t: 29220362, dace.valge@valmiera.edu.lv  

Š.g. mūsu iestādē 14.aprīlī Valmieras PMK izbraukuma sēde ar bērnu psihiatra dalību.



Kādi dokumenti jāiesniedz, stājoties 1.klasē? 

Iesniegums - vecāki iesniedz skolā vai Valmieras pilsētas pašvaldībā no 1.marta - 30.aprīlim 
https://www.valmiera.lv/lv/izglitiba/vispareja_izglitiba/bernu_uznemsana_1klase/

Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums - vecāki iesniedz Valmieras pilsētas pašvaldībā (pie 
iesnieguma) vai skolā

Izziņa par pirmsskolas izglītības apguvi - pirmsskola izsniedz vecākiem 31.maijā, vecāki iesniedz skolā

Bērnu sasniegumu apraksts - pirmsskola izsniedz vecākiem 31.maijā, vecāki iesniedz skolā

Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) - pirmsskola izsniedz vecākiem pēdējā pirmsskolas 
apmeklējuma dienā, vecāki iesniedz skolā

https://www.valmiera.lv/lv/izglitiba/vispareja_izglitiba/bernu_uznemsana_1klase/


Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs
Uzņem tikai ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Programmas: 
- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem (21015211)
- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 

smagiem attīstības traucējumiem (21015911)

Skolēnu skaits skolā ~ 180

Skolēnu skaits klasē:

6 skolēni ar smagiem attīstības traucējumiem (21015911)

12 skolēni ar viegliem attīstības traucējumiem (21015811)

Mācības notiek:

Leona Paegles ielā 5
Leona Paegles ielā 20 (jaunāko klašu skolēniem ar smagiem attīstības traucējumiem)
Rīgas ielā 91 (mācību priekšmets «Sports un veselība» Vidzemes Olimpiskajā centrā, arī peldētapmācība 1.-3. 
klasēm un slidotapmācība 4. klasēm)



Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrā

visus dokumentus iesniedz skolā !  
Tikšanās ar bērniem un vecākiem JŪNIJĀ

https://vgv.lv/
t: 64222475, 28388112   

e-pasts: vgv@valmiera.edu.lv
adrese: Leona Paegles iela 5, Valmiera

https://vgv.lv/
mailto:vgv@valmiera.edu.lv


Kā izvēlēties īsto skolu? 

https://docs.google.com/forms/d/18UaYCkBMYYMKm8BWlKTHf3IrKrlokcNvbvqM-
MffMYM/edit

1) Vai esat jau izlēmuši, uz kuru skolu dosies Jūsu bērns?
2) Pēc kādiem apsvērumiem Jūs izvēlējāties bērnam skolu?
3) Lūdzu nosauciet 3 visbūtiskākās lietas, ko sagaidāt no skolas!
4) Kas Jūs satrauc, domājot par skolu?

https://docs.google.com/forms/d/18UaYCkBMYYMKm8BWlKTHf3IrKrlokcNvbvqM-MffMYM/edit


“Es skolā mācīšos. Tad es varēšu iet uz veikalu. Skolā es
satikšos ar jauniem draugiem. Skolā strādā lielie cilvēki.
Būs arī lielie bērni. Un būs jāsēž mierīgi pie galda. Uz
skolu iešu ar pilnu somu, kur iekšā būs daudz gudrības.”
Raivo, 7.grupa

“Skola ir lai mācītos. Skolā jāraksta un jālasa. Gribu iet
uz skolu. Satrauc tas, ka daudz jāmācās.”
Dārta, 11.grupa

“Skola ir tāda, kur mācās. Skolā lasa grāmatas, iet pie
lielās tāfeles. Jāzīmē burti. Gribu iet uz skolu. Satraucos,
ka būs jāmācās.”
Elisa, 11.grupa

“Skolā vajag mācīties. Skolā raksta, nes lielu somu. Gribu
iet uz skolu. Satraucos, vai visu paspēšu izdarīt.
Ross, 11.grupa

“Skolā iet skolēni. Tur ir daudz grāmatas. Mācās
burtus. Iet zīmēt pie tāfeles burtus. Lasa
grāmatas. Sporto. Daudz burtus mācās. Gribu iet
uz skolu. Par sliktu darbu dos divi. Izdzīs no klases.
Luiss, 11.grupa



Lai mierīgs, drošs un 
priecīgs ceļš uz skolu!
Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centra
direktore IVETA KĻAVIŅA
28388112
iveta.klavina@valmiera.edu.lv


