
2021./2022.m.g. mācības uzsāks trīs pirmās klases.  

Klašu audzinātājas:  

1.a klase sk. Iveta Vimba  

1.b kl. sk. Ināra Skutele 

1.c kl. sk. Laura Silicka 

2020. gada septembrī visās Latvijas skolās pakāpeniski tika ieviests pilnveidotais 

mācību saturs un pieeja. Āgenskalna sākumskolā šo procesu turpina 1.,2 un 

4.,5.klasēs. Pamatizglītības standarts attiecas uz mācību saturu un pieeju skolā no 1. 

līdz 6. klasei. Tas nosaka, kādas prasmes, zināšanas, izpratne un attieksmes skolēniem 

jāapgūst skolā. Mācību saturs veidots ar fokusu uz būtisko, kas jāapgūst skolēnam.  

Uzsvari mācību pieejā: 

pāreja no skolēna pasīvas mācīšanās un faktoloģiska materiāla 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.  

1.klašu skolēni apgūst sekojošus mācību priekšmetus: 

latviešu valoda - 6 stundas nedēļā 

vācu valoda - 2 stundas nedēļā ( vācu valoda tiek apgūta padziļināti) 

matemātika- 4 stundas 

sociālās zinības – 1 stunda 

vizuālā māksla – 1 stunda 

mūzika 2- stundas 

dabaszinības – 2 stundas 

dizains un tehnoloģijas – 2 stundas 

sports un veselība – 2 stundas  

DOKUMENTU IESNIEGŠANA klātienē no 18.08.2021. līdz 24.08.2021. 

no plkst.9:15 līdz 15:00: 

Bērna dzimšanas apliecība -tikai uzrādīšanai, nav jāiesniedz 

Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u) 

Profilaktisko pošu karte  

Izziņa par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmas apguvi 

(kopija), kuru izdevusi pirmsskolas izglītības iestāde. ( ja bērns apmeklē pirmsskolas 

iestādi līdz augusta beigām, var iesniegt 1.septembrī) 

Izglītojamā kartīte  

Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu :  

!!! Lūdzam iepazīties ar “Informāciju par personas datu apstrādi Āgenskalna 

sākumskolā” 

Skolā darbojas pagarinātās darba dienas grupa. Pagarinātās darba dienas grupa 

uzsāk darbu pēc mācību stundām un beidzas 18:00. Pirmssvētku dienās līdz 

16:00.  

Skolā ir iespēja, skolēniem paēst launagu, to apmaksā vecāki. 



Visiem skolēniem tiek piedāvātas brīvpusdienas. 

Skolēna e karte - “Rīgas satiksme” aicina pieteikties Skolēna e-kartei portālā 

www.eriga.lv no 25.jūnija. 

Individuālie mācību līdzekļi 1.klasei Āgenskalna sākumskolā 2021./2022.m.g. 

Visas mācību grāmatas, nepieciešamās darba burtnīcas un dienasgrāmatas skolēni 

saņems skolā septembrī.  

PENĀLĪ KATRU DIENU LĪDZI IR: 

2 labi noasināti parastie zīmuļi 

2 lodīšu pildspalvas ( zilā krāsā) 

zīmuļu krāsas ( krāsainie zīmuļi) 

laba dzēšamā gumija 

lineāls- 20 cm 

grieznes 

līmes zīmulis 

zīmuļu asināmais 

MAIŅAS APAVI ( parakstītā-v.,uzv., klase- auduma maisiņā) (lūgums iegādāties 

apavus ar zolēm, kas nekrāso, lai novērstu grīdas seguma bojāšanos)  

Nepieciešamie mācību līdzekļi 

LATVIEŠU VALODA: līniju burtnīcas- 3 ( 1.,2. klasei) 

VĀCU VALODA: līniju burtnīca -1 ( 1.,2.kl.) Rūtiņu burtnīca – 1 gab 

MATEMĀTIKA: rūtiņu burtnīcas ( nepalielinātās ) – 3  

DABASZINĪBAS: plānā rūtiņu klade –1 

SOCIĀLĀS ZINĪBAS: plānā rūtiņu klade – 1 

SPORTS: auduma maisiņš sporta tērpam ( parakstīts- vārds-uzv.,klase) Sporta tērps 

zālei, sporta tērps nodarbībām pagalmā, sporta apavi ( ierakstīt v.,uzv. klasi) 

DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS UN VIZUĀLĀ MĀKSLA: 

Krāsainie zīmuļi; parastais grafīta zīmulis; zīmuļu asināmais ar kastīti; dzēšgumija; 

flomāsteri; eļļas-pasteļkrītiņi; akvareļkrāsas un vidēja lieluma mīksta ota (sintētiskā); 

slēgts ūdens trauks; vaskadrāna vai plēve galda pārklāšanai apmēram -50 x 60 cm.; A 

4 un A 3 akvareļpapīra bloki; krāsainais aplikāciju papīrs; krāsains abpusējais kartons; 

līmes zīmuļi-balti; šķēres; krāsaina dzija; bambusa iesmiņi (20-30 cm); caurspīdīgā 

līmlente; krāsains kreppapīrs; plastilīns un dēlītis darbam; A4 biroja papīra paka 


