
Mācību līdzekļi- paredzēti skolēna individuālajai lietošanai, iegādājas vecāki 

2022./2023.m.g. 

1., 2., 3. klase 4.klase 5.klase 

Līniju burtnīcas paredzēta 

atbilstošai klasei - 1.-2.kl. vai 

3.kl. (4 gb.) rakstīts uz 

burtnīcām 

Rūtiņu burtnīcas parastās 

(4gb.)  

Grāmatu un burtnīcu vāciņi 

1 rūtiņu klade 

1 līniju klade 

Nošu burtnīca (2.kl. var 

turpināt 1.kl. ) 

4gb. A4 mapes (aizsienamas 

vai ar gumijām) 

Lineāls (30cm) 

Aplikāciju papīrs (no abām 

pusēm), 

 Kartons (matēts, mapītē) 

 Zīmēšanas bloki (A4, A3) 

Guaša krāsas (ieteicams 

Krievijas ražojums) 

Otas (3gb.) plata, vidēja, šaura 

Plastmasas ūdens trauks 

Plastilīns, paliktnis 

Pasteļkrītiņi (Pentel oil pastels) 

vaska krītiņi 

PVA līme 

Personīgo materiālu 

uzglabāšanas kaste 

Sporta tērps (vingrošanai 

sporta zālē un āra apstākļos) 

Sporta apavi 

Maisiņi sporta tērpam un 

maiņas apaviem (ieteicams 

auduma obligāti ar bērna 

vārdu) 

Katru dienu penālī: 

Pildspalvas (zilas) (2gb.) 

 Parastie zīmuļi (2gb.),  

lineāls 

zīmuļu asināmais ar tvertnīti 

 Dzēšgumija,  

Krāsainie zīmuļi (12 krāsas) 

Šķēres 

Līmes zīmulis 

 

 Dienasgrāmata (piemērota 

skolēnam) 

Dvielītis 

 Maiņas apavi 
 

 

Latv. val. 2 līniju klades 

(A4)Līniju burtnīcas (2gb.) 

Angļu val. klade pierakstiem (var 

turpināt iepriekšējo) 

Matemātika Rūtiņu klade (A4), 

burtnīcas parastās (2gb.)  

Soc.zin. un vēsture plānā rūtiņu 

klade  

Dabaszin. plānā rūtiņu klade 

Mūzika plānā rūtiņu klade, nošu 

burtnīca (var turpināt) 

Krievu valoda klade, līniju 

burtnīca 

Datorika burtnīca 

Grāmatu un burtnīcu vāciņi 

Vizuālā māksla, dizains un 

tehnoloģijas  

Lineāls (30cm) 

Aplikāciju papīrs (no abām pusēm), 

 Kartons (matēts, mapītē) 

 Zīmēšanas bloki biezais papīrs 

(A4, A3) 

Vienkāršie zīmuļi (M, 2M, B, 2B ) 

Guaša krāsas, ūdens krāsas 

Otas (3gb.) plata, vidēja, šaura 

Plastmasas ūdens trauks 

Pasteļkrītiņi (Pentel oil pastels) 

vaska krītiņi 

PVA līme 

Sports un veselība 

Sporta tērps (vingrošanai sporta 

zālē un āra apstākļos), sporta apavi 

Maisiņi sporta tērpam un maiņas 

apaviem (ieteicams auduma 

obligāti ar bērna vārdu) 

Katru dienu penālī: 

Pildspalvas (zilas) (2gb.) 

flomasteri 

 Parastie zīmuļi (2gb.), 

Lineāls, cirkulis  

zīmuļu asināmais ar tvertnīti 

 Dzēšgumija  

Krāsainie zīmuļi  

Šķēres 

Līmes zīmulis 

Dienasgrāmata (piemērota 

skolēnam) 

Dvielītis, Maiņas apavi 

Latv. val. 1 līniju klades 

(A4)Līniju burtnīcas (2gb) 

Literatūra 1 līniju klades (A4) 

Angļu val. klade pierakstiem (var 

turpināt iepriekšējo) 

Matemātika Rūtiņu klade (A4), 

burtnīcas parastās (2gb.)  

Soc.zin. plānā rūtiņu klade  

Novada mācība A4 mape 

materiāliem 

Dabaszin. plānā rūtiņu klade, 

“Pasaules atlants”(darbam mājās) 

Mūzika plānā rūtiņu klade, nošu 

burtnīca (var turpināt) 

Informātika rūtiņu klade (plānā) 

Vizuālā māksla,  

Lineāls (30cm) 

Zīmēšanas bloki biezais papīrs (A4, 

A3) 

Vienkāršie zīmuļi (M, 2M, B, 2B ) 

Guaša krāsas  

Otas (3gb.) plata, vidēja, šaura 

vaska krītiņi 

Dizains un tehnoloģijas  

 

/m./ biezā klade, tamboradata, 

dzija, mulinē diegi izšūšanai, adatas 

/z./ rasēšanas bloks, Vienkāršie 

zīmuļi (M, 2M, B, 2B ), cirkulis, 

dzelzs lineāls 

Sports un veselība  

Sporta tērps (vingrošanai sporta 

zālē un āra apstākļos), sporta apavi 

Maisiņi sporta tērpam un maiņas 

apaviem (ieteicams auduma 

obligāti ar bērna vārdu) 

Katru dienu penālī: 

Pildspalvas (zilas) (2gb.) 

flomasteri 

 Parastie zīmuļi (2gb.),  

Lineāls, cirkulis 

zīmuļu asināmais ar tvertnīti 

 Dzēšgumija,  

Krāsainie zīmuļi  

Šķēres 

Līmes zīmulis 

Dienasgrāmata (piemērota 

skolēnam)  

Dvielītis, Maiņas apavi 

 



6. klase 7.,8. klase  9. klase 

Latv. val., literatūra 2 līniju klades 
(A4) Līniju burtnīcas (2gb.) 
Angļu val. klade pierakstiem (var 
turpināt iepriekšējo) 
Matemātika Rūtiņu klade (A4), 
burtnīcas parastās (2gb.)  
Soc.zinības un vēsture plānā rūtiņu 
klade  
Latvijas un pasaules vēsture biezā 
klade (pildīs no abām pusēm), 
rūtiņu burtnīca 
Krievu valoda klade, līniju burtnīca 
Dabaszin. plānā rūtiņu klade, 
“Pasaules atlants”(darbam mājās) 
Mūzika plānā rūtiņu klade, nošu 
burtnīca (var turpināt) 
Datorika rūtiņu klade (plānā) 
Vizuālā māksla,  
Lineāls (30cm) 
Zīmēšanas bloki biezais papīrs (A4, 
A3) 
Vienkāršie zīmuļi (M, 2M, B, 2B ) 
Guaša krāsas  
Otas (3gb.) plata, vidēja, šaura 
vaska krītiņi 
Dizains un tehnoloģijas biezā klade  
Teātra māksla 
Sports un veselība 
Sporta tērps (vingrošanai sporta 
zālē un āra apstākļos), sporta apavi 
Maisiņi sporta tērpam un maiņas 
apaviem (ieteicams auduma 
obligāti ar bērna vārdu) 
Katru dienu penālī: 
Pildspalvas (zilas) (2gb.) 
flomasteri 
 Parastie zīmuļi (2gb.),  
Lineāls, cirkulis, transportieris, 
uzstūris (trijstūra lineāls) 
zīmuļu asināmais ar tvertnīti 
 Dzēšgumija,  
Krāsainie zīmuļi  
Šķēres 
Līmes zīmulis 
 
 Dienasgrāmata (ieteicams) 
 
 Maiņas apavi 

Latv. val., literatūra 2 līniju klades 
(A4) Līniju burtnīcas (2gb.) 
Angļu val. klade pierakstiem (var 
turpināt iepriekšējo, ja labi 
saglabājusies) klade vārdiņiem, līniju 
burtnīca 
Matemātika 2 Rūtiņu klades (A4), 
burtnīcas parastās (4gb.), 
transportieris, cirkulis, uzstūri  
Soc.zin.  rūtiņu klade pierakstiem 
Latvijas un pasaules vēsture biezā 
klade (pildīs no abām pusēm), rūtiņu 
burtnīca  
Ģeogrāfija rūtiņu klade pierakstiem, 
“Pasaules atlants”(darbam mājās) 
Mūzika plānā rūtiņu klade, nošu 
burtnīca (var turpināt) 
Krievu valoda klade, līniju burtnīca 
Datorika rūtiņu klade (plānā)- var 
turpināt iepriekšējos pierakstus 
datorikā/informātikā 
Inženierzinības (7.kl.) rūtiņu klade 
pierakstiem 
Ķīmija (8.kl.) rūtiņu klade 
pierakstiem 
Fizika (8.kl.) rūtiņu klade pierakstiem 
Bioloģija rūtiņu klade pierakstiem 
Teātra māksla (7.kl.)  
Vizuālā māksla Lineāls (30cm) 
Zīmēšanas bloki biezais papīrs (A4, 
A3) 
Vienkāršie zīmuļi (M, 2M, B, 2B ) 
Guaša krāsas  
Otas (3 gb.) plata, vidēja, šaura 
vaska krītiņi 
Dizains un tehnoloģijas biezā klade, 
Sports un veselība 
Sporta tērps (vingrošanai sporta zālē 
un āra apstākļos), sporta apavi 
Maisiņi sporta tērpam un maiņas 
apaviem (ieteicams auduma obligāti 
ar bērna vārdu) 
Katru dienu penālī: 
Pildspalvas (zilas) (2gb.) 
flomasteri 
 Parastie zīmuļi (2gb.), 
Lineāls, cirkulis, transportieris, 
uzstūris (trijstūra lineāls)  
zīmuļu asināmais ar tvertnīti 
 Dzēšgumija  
Krāsainie zīmuļi  
Šķēres 
Līmes zīmulis 
 Dienasgrāmata (ieteicams) 
 Maiņas apavi 

Latv. val., literatūra 2 līniju 
klades (A4) Līniju burtnīcas (2gb.) 
Angļu val. klade pierakstiem (var 
turpināt iepriekšējo) 
Matemātika Rūtiņu klade (A4), 
burtnīcas parastās (2)  
Soc.zin. plānā rūtiņu klade  
Latvijas un pasaules vēsture 
biezā klade (pildīs no abām 
pusēm), rūtiņu burtnīca 
Krievu valoda klade, līniju 
burtnīca 
 Ģeogrāfija plānā rūtiņu klade, 
“Pasaules atlants”(darbam mājās) 
Mūzika plānā rūtiņu klade, nošu 
burtnīca (var turpināt) 
Fizika rūtiņu klade pierakstiem 
Bioloģija rūtiņu klade pierakstiem 
Ķīmija rūtiņu klade pierakstiem 
Vizuālā māksla,  
Lineāls (30cm) 
Zīmēšanas bloki biezais papīrs 
(A4, A3) 
Vienkāršie zīmuļi (M, 2M, B, 2B ) 
Guaša krāsas  
Otas (3gb.) plata, vidēja, šaura 
vaska krītiņi 
Dizains un tehnoloģijas 
biezā klade 
Sports un veselība 
Sporta tērps (vingrošanai sporta 
zālē un āra apstākļos), sporta 
apavi 
Maisiņi sporta tērpam un maiņas 
apaviem (ieteicams auduma 
obligāti ar bērna vārdu) 
Katru dienu penālī: 
Pildspalvas (zilas) (2gb.) 
flomasteri 
 Parastie zīmuļi (2gb.),  
Lineāls, cirkulis, transportieris, 
uzstūris (trijstūra lineāls) 
zīmuļu asināmais ar tvertnīti 
 Dzēšgumija,  
Krāsainie zīmuļi  
Šķēres 
Līmes zīmulis 
 
 Dienasgrāmata (ieteicams) 
 Maiņas apavi 

 


