
direktore Linuta Ģerģe

direktores vietnieces Inita Nagņibeda, Mudīte Savicka,  Lāsma Krastiņa

sākumskolas MJ vadītāja Santa Nākmane

2022./2023.m.g. 1.klašu audzinātājas



Piedāvātā pamatizglītības 

* Integrēti apgūs teātra mākslu un datoriku

1.klase 2.klase 3.klase



Mācību līdzekļi 2022./2023.m.g.

http://www.bauskasvg.lv/wp-content/uploads/2022/05/macibu_lidzekli_2022_2023_m_g.pdf

http://www.bauskasvg.lv/wp-content/uploads/2022/05/macibu_lidzekli_2022_2023_m_g.pdf


2022./2023. m. g. 1. klases skolēniem
nepieciešamie individuālie mācību piederumi

Mācību 

priekšmets
Nepieciešamais

Ikdienas 

lietošanai

penālis, parastie zīmuļi (vairāki), 20 cm garš lineāls, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi – 12 

krāsas, līmes zīmulis, grieznes ar noapaļotiem galiem (labās vai kreisās rokas), zīmuļu

asināmais, A4 plastmasas mape ar gumiju, maiņas apavi.

Latviešu valoda 3 līniju burtnīcas (uz burtnīcas vāka norādīts – 1., 2.klasei) Zvaigzne ABC, burtnīcu vāciņi.

Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas (uz burtnīcas vāka norādīts – 1.kl.) Zvaigzne ABC, burtnīcu vāciņi.

Dizains un 

tehnoloģijas

aplikāciju papīrs A4 divpusējs (2 komplektus), A4 divpusējs krāsainais kartons (2 

komplektus), plastilīns 12 krāsas, PVA līme, otiņa PVA līmei.

Vizuālā māksla

akvareļu albumi (A3/ A4 formāta), guaša 6 krāsas (obligāti jābūt baltai krāsai) un akvareļu

12 krāsas, guaša krāsām otiņas (3 veida – maza/vidēja/liela) un akvareļu krāsām otiņas (3 

veida –maza/ vidēja/liela), vaska krītiņi 12 krāsas, plastmasas trauciņš ar vāciņu, 

priekšauts vai liels T krekls.

Sports sporta tērps, apavi, zeķes, sporta maisiņš ar atsevišķu kabatu apaviem. 



Ražotājs: Zvaigzne ABC

Burtnīca rūtiņu 1. klasei Burtnīca līniju 1. un 2. kl.

Ražotājs: Zvaigzne ABC

Plastmasas mape A4 
ar gumiju.



Ārpus mācību slodzes piedāvājam:

• Tautu deju kolektīvs;
• Ritmika;
• Sporta dejas;
• Sporta stundās peldēšanas nodarbības;
• 1. klašu koris;
• Vizuālās mākslas pulciņš;
• Folkloras kopa;
• Teātra pulciņš;
• Datorikas/ programmēšanas/ robotikas pulciņš;
• Svešvalodas pulciņš;
• Pagarinātā dienas grupu līdz plkst.17:00



Skolas formas krāsas: zila un zaļa

• Zēniem-veste/ jaka/svīteris
• Meitenēm- veste/ svārki un 

veste/sarafāns/kleita
• + BVĢ emblēma
• Var pasūtīt no 1.jūlija:

IU «Novads», Rīgas iela 5D, 
tel.29518447, S.Ikerte



Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem

Iesniedz līdz 15. augustam  

• No 15.-19. augustam tiek plānota nometne «Taurenītis»
• Skolas formu tirdziņš (organizē Skolas padome)


