
Individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g. 

1.klasei  

Matemātika 2 lielo rūtiņu burtnīcas, 30 cm garš lineāls, A4 formāta stingra 
mapīte darba lapām 

Latviešu valoda 3 līniju burtnīcas ( ar norādi 1.klasei ), īsais lineāls, zilā pildspalva, 
zīmulis, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, mapīte burtnīcām 

Sports Sporta apavi, garais un īsais sporta tērps, maisiņš sporta tērpam 
un sporta apaviem 

Mājturība  aplikāciju papīrs, krāsainais kartons, līmzīmulis, PVA līme, 
grieznes, mapīte aplikāciju papīram, filcs (3-5 krāsas), mulinē 
diegi (dažādu krāsu), lāpāmā un šujamā adata, pogas, dažādas 
pērlītes, krāsaini dziju kamoli, kustīgās actiņas, vasarā nospiesto 
augu ( lapas, ziedi ) herbārijs, veci kalendāri 

Vizuālā māksla A4 un A3 zīmēšanas bloki, guaša krāsas, krītiņi, dažādas otas, 12 
krāsu zīmuļi, plastilīns, jaucamtrauks, flomasteri 

Ētika  Krāsainās pildspalvas 
Mūzika Parastais un krāsainie zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu asināmais 

 

2.klasei  

Matemātika 4 rūtiņu burtnīcas, uzstūris, 30 cm garš lineāls, parastais zīmulis, 
zīmuļu asināmais, dzēšgumija, zilā pildspalva, cirkulis 

Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas(speciāli 2.klasei) ,īsais lineāls , mapīte burtnīcām, 
vāciņi burtnīcām 

Sports Sporta apavi, garais un īsais sporta tērps,maisiņš apaviem ,tērpam. 

Mājturība  Krāsainais aplikāciju papīrs, krāsainais kartons, līmzīmulis, PVA līme, 
grieznes, plastilīns ,filcs ,dažādu krāsu mulinē diegi, šujamā adata, 
lāpāmā adata, tamboradata, dažādu krāsu dziju kamoli, dažādas 
pogas, veci kalendāri, ziedu un lapu herbārijs, pērlītes, mapīte 
aplikāciju papīram 

Vizuālā māksla A4 un A3 zīmēšanas bloki (parastais un akvareļa), guaša krāsas, 
akvareļkrāsas, krītiņi, dažādas otas, flomāsteri, krāsainie zīmuļi. 

Ētika Krāsainās pildspalvas 

Mūzika Parastais un krāsainie zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu asināmais 
 

 

 

 

 



3.klasei  

Matemātika 4 rūtiņu burtnīcas, mapīte burtnīcām, uzstūris, 30 cm garš  lineāls, 
vāciņi burtnīcām, dzēšgumija, parastais zīmulis, zīmuļu asināmais, 
cirkulis 

Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas 3. klasei, zilā pildspalva, vāciņi burtnīcām un 
grāmatām 

Angļu valoda 2 līniju burtnīcas 

Sports Sporta apavi, garais un īsais sporta tērps, sporta maisiņš apaviem 
,tērpam. 

Mājturība  NEKO NAV JĀPĒRK, JA TAS IR SAGLABĀJIES NO PAGĀJUŠĀ GADA - 
Krāsainais abpusējais aplikāciju papīrs, krāsainais kartons, līmzīmulis,  
grieznes, plastilīns, mapīte krāsainajiem papīriem, pogas, lāpāmā 
adata,  veci kalendāri, dažādu krāsu dziju kamoli 

Vizuālā māksla  NEKO NAV JĀPĒRK, JA TAS IR SAGLABĀJIES NO PAGĀJUŠĀ GADA - 
A4 un A3 zīmēšanas bloki, guaša krāsas, krītiņi, dažāda platuma un 
izmēra  otas, flomāsteri, 24 krāsu zīmuļi, jaucamtrauks 

Ētika/soc.zin. Krāsainās  pildspalvas 

Mūzika Parastais un krāsainie zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu asināmais 
 

4.klasei  

Matemātika 2 rūtiņu burtnīcas, mapīte burtnīcām, uzstūris, 30 cm lineāls, 
cirkulis, parastais zīmulis, dzēšgumija, zīmuļu asināmais, zilā 
pildspalva 

Latviešu valoda 6 līniju burtnīcas (parastās)  

Angļu valoda 2 līniju burtnīcas 
Sports Sporta apavi, garais un īsais sporta tērps, maisiņš sporta tērpam 

un sporta apaviem 
Mājturība  
 

NEKO NAV JĀPĒRK, JA TAS IR SAGLABĀJIES NO PAGĀJUŠĀ 
GADA - Krāsainais papīrs, krāsainais kartons, līmzīmulis, grieznes, 
plastilīns, krāsaini dziju kamoli, pogas 

Vizuālā māksla NEKO NAV JĀPĒRK, JA TAS IR SAGLABĀJIES NO PAGĀJUŠĀ 
GADA - Guaša krāsas,  krītiņi, dažādas otas, A4 un A3 zīmēšanas 
bloki, krāsainie zīmuļi, parastais  zīmulis, dzēšgumija 

Literatūra  Ārpusklases lasīšanas klade ( iepriekšējo gadu klade ) 
 


