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1. klases skolēnu individuālie mācību līdzekļi 2022./2023.m.g. 
 

Cienījamie pirmklasnieku vecāki! 

 Informējam par mācībām pirmajā klasē nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, lai 

varat tos savlaicīgi un pakāpeniski iegādāties. 

 Mācību grāmatas, darba burtnīcas, kā arī slēpošanas inventāru ( slēpes, nūjas, 

zābakus) nodrošina skola. 

 

Jāiegādājas individuālie mācību piederumi: 

- 5 līniju un 5 rūtiņu burtnīcas ( ar uzrakstu 1. klasei, parastā ,nevis pagarinātā 

formāta, ar novilktām maliņām), zila un zaļas krāsas pildspalva, 20 cm garš lineāls, 

parastais zīmulis, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, krāsainie zīmulīši un flomāsteri, 

līmes zīmulītis, šķēres, krāsainais aplicēšanas papīrs 

- būs jāapvāko skolas dotās grāmatas. 

Dabszinībām – rūtiņu klade  

Angļu valoda – plānā klade vārdiņiem 

Vizuālā māksla: guaša, akvareļu krāsas, dažāda biezuma mīkstās un saru otiņas, 

palete, zīmēšanas bloks A4 un A3 (akvareļu papīrs), eļļas pasteļu krītiņi, melnā 

pildspalva, melna tuša, spalvaskāts, veidošanai – plastilīns(1. – 4.klasei) 

Mūzika: nošu burtnīca. 

Dizains un tehnoloģijas: aplikācijas papīrs, krāsainais kartons A4, PVA līme  

Dažādi dabas materiāli (nospiesti ziedi, lapas, mazi kociņi, akmentiņi u.c.) 

 Iespējami dažādi specifiski materiāli, ko noteiks skolotājs mācību gada laikā. 

 

Sports: sporta apavu (kas neatstāj švīkas), sporta tērps (nodarbībām ārā un zālē), 

ziemā slēpošanai piemērots kombinezons vai līdzīgs apģērbs 

 

- svētkos un dažos citos īpašos pasākumos nepieciešams svētku tērps 

  

- maiņas apavi staigāšanai skolā un apavu maisiņš ( auduma, ar ierakstītu 

vārdu)  

  



2. klases skolēnu individuālie mācību līdzekļi 2022./2023.m.g 

Mācību grāmatas, darba burtnīcas nodrošina skola! 

Penālis kurā iekšā ir 2 zilas pildspalvas, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, vismaz 

12 krāsu zīmuļi, līmes zīmulis, šķēres, zīmuļa asināmais ar savācēju 

Latviešu valodā: 2 līniju burtnīcas (2.klasei)  

Matemātika: 2 rūtiņu burtnīcas   

Dabszinībām – A4 mape, var izmantot pagājušā gada.  

Angļu valoda – plānā klade vārdiņiem 

Mūzika: nošu burtnīca 

Vizuālā māksla: guaša, akvareļu krāsas, krāsainais aplicēšanas papīrs dažāda 

biezuma mīkstās un saru otiņas, palete, zīmēšanas bloks A4 un A3 (akvareļu papīrs), 

flomāsteri, eļļas pasteļu krītiņi, krāsainie zīmuļi, melnā pildspalva, melna tuša, 

spalvaskāts, veidošanai – plastilīns(1. – 4.klasei) 

Dizains un tehnoloģijas: aplikācijas papīrs, krāsainais kartons A4, PVA līme  

Dažādi dabas materiāli (nospiesti ziedi, lapas, mazi kociņi, akmentiņi u.c.) 

 Iespējami dažādi specifiski materiāli, ko noteiks skolotājs mācību gada laikā. 

Sports: sporta apavu (kas neatstāj švīkas), sporta tērps (nodarbībām ārā un zālē), viss 

peldēšanai (peldcepure, peldkostīms/peldbikses, čības, peldbrilles (nav obligātas)) 

 Maiņas apavi auduma maisiņā 

  



3. klases skolēnu individuālie mācību līdzekļi 2022./2023.m.g 

Mācību grāmatas, darba burtnīcas nodrošina skola! 

Penālis kurā iekšā ir 2 zilas pildspalvas, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, vismaz 

12 krāsu zīmuļi, līmes zīmulis, šķēres, zīmuļa asināmais ar savācēju 

Latviešu valodā:5 līniju burtnīcas - 3.klasei (gada sākumam), klade likumiem 

(ieteicams izmantot pagājušā gada), A4 mape 

Matemātika: 3 rūtiņu burtnīcas (gada sākumam), trīsstūra lineāls, rūtiņu klade 

likumiem (ieteicams izmantot pagājušā gada) A4 mape 

Dabszinībām – rūtiņu klade, A4 mape 

Angļu valoda – plānā klade vārdiņiem 

Krievu valodā - 1 līniju burtnīca – lūgums nerakstīt pašiem uz burtnīcu vāka 

Mūzika: nošu burtnīca 

Vizuālā māksla: guaša, akvareļu krāsas, krāsainais aplicēšanas papīrs dažāda 

biezuma mīkstās un saru otiņas, palete, zīmēšanas bloks A4 un A3 (akvareļu papīrs), 

flomāsteri, eļļas pasteļu krītiņi, krāsainie zīmuļi, melnā pildspalva, melna tuša, 

spalvaskāts, veidošanai – plastilīns(1. – 4.klasei) 

Dizains un tehnoloģijas: aplikācijas papīrs, krāsainais kartons A4, PVA līme  

Dažādi dabas materiāli (nospiesti ziedi, lapas, mazi kociņi, akmentiņi u.c.) 

 Iespējami dažādi specifiski materiāli, ko noteiks skolotājs mācību gada laikā. 

Sports: sporta apavu (kas neatstāj švīkas), sporta tērps (nodarbībām ārā un zālē), viss 

peldēšanai (peldcepure, peldkostīms/peldbikses, čības, peldbrilles (nav obligātas)) 

 Maiņas apavi auduma maisiņā 

  



4. klases skolēnu individuālie mācību līdzekļi 2022./2023.m.g 

Mācību grāmatas, darba burtnīcas nodrošina skola! 

Penālis kurā iekšā ir 2 zilas pildspalvas, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, vismaz 

12 krāsu zīmuļi, līmes zīmulis, šķēres, zīmuļa asināmais ar savācēju 

Latviešu valodā: 5 līniju burtnīcas (4.klasei)  

Matemātika: 3 rūtiņu burtnīcas, rūtiņu klade, trīsstūra lineāls, transportieris, cirkulis,  

Angļu valoda – plānā klade, 2 līniju burtnīcas 

Krievu valodā - 2 līniju burtnīcas - lūgums nerakstīt pašiem uz burtnīcu vāka 

Dabszinībām -  plānā rūtiņu klade 

Sociālās zinības un vēsture -   plānā rūtiņu klade 

Mūzika: nošu burtnīca 

Vizuālā māksla: guaša, akvareļu krāsas, dažāda biezuma mīkstās un saru otiņas, 

palete, zīmēšanas bloks A4 un A3 (akvareļu papīrs), krāsainais aplicēšanas papīrs, 

flomāsteri, eļļas pasteļu krītiņi, krāsainie zīmuļi, melnā pildspalva, melna tuša, 

spalvaskāts, veidošanai – plastilīns(1. – 4.klasei) 

Sports: sporta apavu (kas neatstāj švīkas), sporta tērps (nodarbībām ārā un zālē), viss 

peldēšanai (peldcepure, peldkostīms/peldbikses, čības, peldbrilles (nav obligātas)) 

 Maiņas apavi auduma maisiņā 

 

  



5. klases skolēnu individuālie mācību līdzekļi 2022./2023.m.g 

Mācību grāmatas, darba burtnīcas nodrošina skola! 

Penālis kurā iekšā ir 2 zilas pildspalvas, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, vismaz 

12 krāsu zīmuļi, līmes zīmulis, šķēres, zīmuļa asināmais ar savācēju 

Latviešu valodā: Līniju klade, 3 līniju burtnīcas 

Literatūra: līniju klade  

Krievu valodā - plānā klade, 2 līniju burtnīcas - lūgums nerakstīt pašiem uz burtnīcu 

vāka 

Matemātika: rūtiņu klade, 3 rūtiņu burtnīcas, transportieri, trīsstūra lineāls, cirkulis 

Angļu valoda – plānā klade, 2 līniju burtnīcas 

Dabszinībām – rūtiņu klade  

Sociālās zinības un vēsture – rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Mūzika: nošu burtnīca 

Vizuālā māksla: guaša, akvareļu krāsas, dažāda biezuma mīkstās un saru otiņas, 

palete, zīmēšanas bloks A4 un A3 (akvareļu papīrs), krāsainais aplicēšanas papīrs, 

flomāsteri, eļļas pasteļu krītiņi, krāsainie zīmuļi, melnā pildspalva, melna tuša, 

spalvaskāts 

Sports un veselība: sporta apavu (kas neatstāj švīkas), sporta tērps (nodarbībām ārā 

un zālē), viss peldēšanai (peldcepure, peldkostīms/peldbikses, čības, peldbrilles (nav 

obligātas)) 

 Maiņas apavi auduma maisiņā 

 

 



6. klases skolēnu individuālie mācību līdzekļi 2022./2023.m.g 

Mācību grāmatas, darba burtnīcas nodrošina skola! 

Penālis kurā iekšā ir 2 zilas pildspalvas, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, vismaz 

12 krāsu zīmuļi, līmes zīmulis, šķēres, zīmuļa asināmais ar savācēju 

Latviešu valodā: Līniju klade 

Literatūra: līniju vai rūtiņu klade  

Matemātika: biezā rūtiņu klade, 3 rūtiņu burtnīcas, transportieri, trīsstūra lineāls, 

cirkulis 

Angļu valoda – plānā klade, 2 līniju burtnīcas 

Krievu valodā - plānā klade, 2 līniju burtnīcas - lūgums nerakstīt pašiem uz burtnīcu 

vāka 

Dabszinībām – rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Sociālās zinības un vēsture – rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Mūzika: nošu burtnīca 

Vizuālā māksla: guaša, akvareļu krāsas, dažāda biezuma mīkstās un saru otiņas, 

palete, zīmēšanas bloks A4 un A3 (akvareļu papīrs), krāsainais aplicēšanas papīrs, 

flomāsteri, eļļas pasteļu krītiņi, krāsainie zīmuļi, melnā pildspalva, melna tuša, 

spalvaskāts 

Sports: sporta apavu (kas neatstāj švīkas), sporta tērps (nodarbībām ārā un zālē), viss 

peldēšanai (peldcepure, peldkostīms/peldbikses, čības, peldbrilles(nav obligātas)) 

 Maiņas apavi auduma maisiņā 

 

 

 



7. klases skolēnu individuālie mācību līdzekļi 2022./2023.m.g 

Mācību grāmatas, darba burtnīcas nodrošina skola! 

Penālis kurā iekšā ir 2 zilas pildspalvas, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, vismaz 

12 krāsu zīmuļi, līmes zīmulis, šķēres, zīmuļa asināmais ar savācēju 

Latviešu valodā: Līniju klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Literatūra: līniju vai rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Matemātika: rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada), 3 rūtiņu burtnīcas, 

transportieri, trīsstūra lineāls, cirkulis 

Angļu valoda – plānā klade, 2 līniju burtnīcas 

Krievu valodā - plānā klade, 2 līniju burtnīcas - lūgums nerakstīt pašiem uz burtnīcu 

vāka 

Latvijas un pasaules vēsture – rūtiņu klade  

Bioloģija – rūtiņu klade   

Ģeogrāfija – rūtiņu klade  

Sociālās zinības – rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Mūzika: nošu burtnīca 

Inženierzinības - Līmes stienīšus ( var ņemt savu pistoli), vidējos un resnākus koka 

iesmiņus, labu kartonu, kokteiļa salmiņus, plastilīnu, vieglas saplākšņa vai finiera 

plāksnītes balonus, med.šļirces lielākas, krāsainas lietiņas, uzlīmes darbu 

noformēšanai ( dizainam) 

Vizuālā māksla: guaša, akvareļu krāsas, dažāda biezuma mīkstās un saru otiņas, 

palete, zīmēšanas bloks A4 un A3 (akvareļu papīrs), krāsainais aplicēšanas papīrs, 

flomāsteri, eļļas pasteļu krītiņi, krāsainie zīmuļi, melnā pildspalva, melna tuša, 

spalvaskāts 

Sports: sporta apavu (kas neatstāj švīkas), sporta tērps (nodarbībām ārā un zālē), viss 

peldēšanai (peldcepure, peldkostīms/peldbikses, čības, peldbrilles(nav obligātas)) 

 Maiņas apavi auduma maisiņā 



8. klases skolēnu individuālie mācību līdzekļi 2022./2023.m.g 

Mācību grāmatas, darba burtnīcas nodrošina skola! 

Penālis kurā iekšā ir 2 zilas pildspalvas, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, vismaz 

12 krāsu zīmuļi, līmes zīmulis, šķēres, zīmuļa asināmais ar savācēju 

Latviešu valodā: Līniju klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Literatūra: līniju vai rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Matemātika: rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada), 3 rūtiņu burtnīcas, 

transportieri, trīsstūra lineāls, cirkulis 

Angļu valoda – plānā klade, 2 līniju burtnīcas 

Krievu valodā - plānā klade, 2 līniju burtnīcas - lūgums nerakstīt mājās uz burtnīcu 

vāka 

Latvijas un pasaules vēsture – rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Bioloģija – rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Ģeogrāfija – rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Fizika – rūtiņu klade ( 2 gadiem) 

Ķīmija – rūtiņu klade ( 2 gadiem) 

Sociālās zinības – rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Mūzika: nošu burtnīca 

Vizuālā māksla: guaša, akvareļu krāsas, dažāda biezuma mīkstās un saru otiņas, 

palete, zīmēšanas bloks A4 un A3 (akvareļu papīrs), krāsainais aplicēšanas papīrs, 

flomāsteri, eļļas pasteļu krītiņi, krāsainie zīmuļi, melnā pildspalva, melna tuša, 

spalvaskāts 

Sports: sporta apavu (kas neatstāj švīkas), sporta tērps (nodarbībām ārā un zālē), viss 

peldēšanai (peldcepure, peldkostīms/peldbikses, čības, peldbrilles(nav obligātas))  

Maiņas apavi auduma maisiņā 

  



9. klases skolēnu individuālie mācību līdzekļi 2022./2023.m.g 

Mācību grāmatas, darba burtnīcas nodrošina skola! 

Penālis kurā iekšā ir 2 zilas pildspalvas, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, vismaz 

12 krāsu zīmuļi, līmes zīmulis, šķēres, zīmuļa asināmais ar savācēju 

Latviešu valodā: Līniju klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Literatūra: līniju vai rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Matemātika: rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada), 3 rūtiņu burtnīcas, 

transportieri, trīsstūra lineāls, cirkulis 

Angļu valoda – plānā klade, 2 līniju burtnīcas 

Krievu valodā - plānā klade, 2 līniju burtnīcas 

Latvijas un pasaules vēsture – rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Bioloģija – rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Ģeogrāfija – rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Fizika – rūtiņu klade (ieteicams turpināt pagājušā gada) 

Ķīmija – rūtiņu klade (ieteicams turpināt pagājušā gada) 

Sociālās zinības – rūtiņu klade (Var turpināt pagājušā gada) 

Mūzika: nošu burtnīca 

Inženierzinības - Rūtiņu burtnīca, līmes stienīšus ( var ņemt savu pistoli), vidējos un 

resnākus koka iesmiņus, labu kartonu, kokteiļa salmiņus, plastilīnu, vieglas saplākšņa 

vai finiera plāksnītes balonus, med.šļirces lielākas, krāsainas lietiņas, uzlīmes darbu 

noformēšanai ( dizainam) 

Vizuālā māksla: guaša, akvareļu krāsas, dažāda biezuma mīkstās un saru otiņas, 

palete, zīmēšanas bloks A4 un A3 (akvareļu papīrs), krāsainais aplicēšanas papīrs, 

flomāsteri, eļļas pasteļu krītiņi, krāsainie zīmuļi, melnā pildspalva, melna tuša, 

spalvaskāts 

Sports: sporta apavu (kas neatstāj švīkas), sporta tērps (nodarbībām ārā un zālē), viss 

peldēšanai (peldcepure, peldkostīms/peldbikses, čības, peldbrilles(nav obligātas))  

Maiņas apavi auduma maisiņā 


