
Nepieciešamie mācību piederumi 1.klasei 2019./2020.m.g. 

Mācību priekšmets Nepieciešamais 

Katru dienu līdzi 
jāņem 

penālis, parastais zīmulis, zilas krāsas lodīšu pildspalva (vēl viena rezerves 
pildspalva), 20 cm garš lineāls, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, līmes 
zīmulis, grieznes ar noapaļotiem galiem, zīmuļu asināmais. 

Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas (uz burtnīcas vāka norādīts – 1./2.klasei), burtnīcu vāciņi. 

Matemātika 2 rūtiņu burtnīcas ar lielajām rūtiņām (pirmajam mācību pusgadam), 
4 parastās rūtiņu burtnīcas, burtnīcu vāciņi. 

Angļu valoda līniju burtnīca (uz burtnīcas vāka norādīts – 1./2.klasei), 
rakstāmlietas (pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi), A4 mapīte darba 
lapām. 

Mājturība aplikāciju papīrs, krāsainais kartons, plastilīns, PVA līme, līmes zīmulis, grieznes 
ar noapaļotiem galiem.  
Par konkrētajai stundai nepieciešamajiem materiāliem skolotāja ziņos 1 – 2 
nedēļas pirms nodarbības. 

Vizuālā māksla zīmēšanas lapas (A 3 formāta), guaša krāsas, otiņas 3 veida – liela, vidēja, maza, 

eļļas pasteļa krītiņi (izmanto gandrīz katru stundu), avīze vai vaska drāna, lai 

apklātu galda virsmu, ūdens trauciņš (plastmasas), auduma maisiņš vai kaste, 

kur salikt vizuālās mākslas stundai nepieciešamo. 

Mūzika nošu burtnīca. 

Sports 1.īsais sporta tērps - šorti, T – krekls ( garums pāri jostas vietai), kokvilnas īsās 
zeķītes, 
2. slēgtie sporta apavi ar gumijas zoli vai cita materiāla neslīdošu zoli, piemēroti  
iekštelpām, 
3.garais sporta tērps vēsākam laikam, āra apstākļiem – garas (līdz potītēm) 
bikses, sporta jaka ar garām rokām, vējjaka, plāna cepure, cimdiņi, kokvilnas 
zeķītes, 
4. slēgtie sporta apavi ar gumijas zoli vai cita materiāla neslīdošu zoli, piemēroti 
āra nodarbībām, 
5.Matu lentas, gumijas, sprādzes, ja mati garāki par kakla viduslīniju. 
6.Audekla maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

Dienasgrāmata nav jāpērk, nodrošina izglītības iestāde 

Pagarinātajai dienas 
grupai 

lasāmā grāmatiņa, papīrs zīmēšanai un citiem radošajiem darbiem; burtnīca, 
kurā izpilda mājas darbus melnrakstā; rudens, ziemas mēnešos – siltais 
kombinezons, maiņas cimdi. 

Maiņas apavi, audekla maisiņš maiņas apavu glabāšanai. 

Vāciņi visām mācību grāmatām, dienasgrāmatai, darba burtnīcām un parastajām burtnīcām. 

 

Iesniedzamie dokumenti 

1.Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u).  

2.Izziņa  (kopija),  par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas programmas 

apguvi, kuru izdevusi pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 

 

 

 



Nepieciešamie mācību piederumi 2.klasei 2019./2020.m.g. 

Mācību priekšmets Nepieciešamais 

Katru dienu līdzi 
jāņem 

penālis, parastais zīmulis, zilas krāsas lodīšu pildspalva (vēl viena rezerves 
pildspalva), 20 cm garš lineāls, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, līmes 
zīmulis, grieznes ar noapaļotiem galiem, zīmuļu asināmais. 

Latviešu valoda 3 līniju burtnīcas 1.sem.(uz burtnīcas vāka norādīts – 1.,2 klasei), burtnīcu vāciņi 
2.sem. būs nepieciešamas 3 līniju burtnīcas, kas paredzētas 3.klasei. 

Angļu valoda Līniju klade (48.lpp.), rakstāmlietas, A4 mapīte darba lapām. 

Dabaszinības Rūtiņu burtnīca 

Matemātika 2 rūtiņu burtnīcas, burtnīcu vāciņi 

Sociālas zinības Rūtiņu klade (24 lapas) 

Mājturība aplikāciju papīrs, krāsainais kartons, plastilīns, PVA līme, līmes zīmulis, grieznes 
ar noapaļotiem galiem.  
Par konkrētajai stundai nepieciešamajiem materiāliem skolotāja ziņos 1 – 2 
nedēļas pirms nodarbības. 
Vasarā jāvāc un jāveido herbārijs (ziedi, lapas), dažādas sēkliņas un citi dabas 
materiāli. 

Vizuālā māksla Zīmēšanas papīrs A3, guaša krāsas, otas, trauciņš ūdenim, galda pārklājs, eļļas 
krītiņi, zīmuļi, flomāsteri. 

Sports 1.Īsais sporta tērps - šorti, T – krekls ( garums pāri jostas  
vietai), kokvilnas īsās zeķītes. 
2. Slēgtie sporta apavi ar gumijas zoli vai cita materiāla neslīdošu zoli, piemēroti  
iekštelpām. 
3.Garais sporta tērps vēsākam laikam, āra apstākļiem – garas (līdz potītēm) 
bikses, sporta jaka ar garām rokām), vējjaka, plāna cepure, cimdiņi, kokvilnas 
zeķītes. 
4. Slēgtie sporta apavi ar gumijas zoli vai cita materiāla neslīdošu zoli, piemēroti 
āra nodarbībām. 
5.Matu lentas, gumijas, sprādzes, ja mati garāki par kakla viduslīniju. 
6.Audekla maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

Mūzika  Nošu burtnīca 

Datorika 
(fakultatīvs) 

Turpina iepriekšējo kladi. 

Dienasgrāmata nav jāpērk, nodrošina izglītības iestāde 

Maiņas apavi, audekla maisiņš maiņas apavu glabāšanai 

Vāciņi visām mācību grāmatām un dienasgrāmatai, A 4 formāta mape darba lapām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nepieciešamie mācību piederumi 3.klasei 2019./2020.m.g. 

Mācību priekšmets Nepieciešamais 

Katru dienu līdzi 
jāņem 

penālis, parastais zīmulis, zilas krāsas lodīšu pildspalva (vēl viena rezerves 
pildspalva), 20 cm garš lineāls, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, līmes 
zīmulis, grieznes ar noapaļotiem galiem, zīmuļu asināmais. 

Latviešu valoda 3 līniju burtnīcas (uz burtnīcas vāka norādīts – 3 klasei), burtnīcu vāciņi, līniju 
klade. 

Angļu valoda Biezā klade, 1 līniju burtnīca, rakstāmlietas, burtnīcu vāciņi, A4 mapīte darba 
lapām. 

Matemātika 2 rūtiņu burtnīcas, burtnīcu vāciņi 

Sociālās zinības Līniju vai rūtiņu klade, vēlams A4. formāts 

Dabaszinības A4 līniju klade 

Mājturība aplikāciju papīrs, krāsainais kartons, plastilīns, PVA līme, līmes zīmulis, grieznes 
ar noapaļotiem galiem.  
Par konkrētajai stundai nepieciešamajiem materiāliem skolotāja ziņos 1 – 2 
nedēļas pirms nodarbības. 

Vizuālā māksla Zīmēšanas papīrs A3, guašas krāsas, eļļas krītiņi, otas. 

Sports  1.Īsais sporta tērps - šorti, T – krekls ( garums pāri jostas  
vietai), kokvilnas īsās zeķītes. 
2. Slēgtie sporta apavi ar gumijas zoli vai cita materiāla neslīdošu zoli, piemēroti  
iekštelpām. 
3.Garais sporta tērps vēsākam laikam, āra apstākļiem – garas (līdz potītēm) 
bikses, sporta jaka ar garām rokām), vējjaka, plāna cepure, cimdiņi, kokvilnas 
zeķītes. 
4. Slēgtie sporta apavi ar gumijas zoli vai cita materiāla neslīdošu zoli, piemēroti 
āra nodarbībām. 
5.Matu lentas, gumijas, sprādzes, ja mati garāki par kakla viduslīniju. 
6.Audekla maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

Mūzika Nošu burtnīca. 

Datorika 
(fakultatīvs) 

Turpina iepriekšējo kladi. 

 

Dienasgrāmata nav jāpērk, nodrošina izglītības iestāde 

Maiņas apavi, audekla maisiņš maiņas apavu glabāšanai 

Vāciņi visām mācību grāmatām un dienasgrāmatai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nepieciešamie mācību piederumi 4.klasei 2019./2020.m.g. 

Mācību priekšmets Nepieciešamais 

Katru dienu līdzi 
jāņem 

penālis, parastais zīmulis, zilas krāsas lodīšu pildspalva (vēl viena rezerves 
pildspalva), 20 cm garš lineāls, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, līmes 
zīmulis, grieznes ar noapaļotiem galiem, zīmuļu asināmais. 

Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas, kas paredzētas 4.klasei, burtnīcu vāciņi, līniju klade. 
 

Angļu valoda Biezā klade, 1 līniju burtnīca, rakstāmlietas, burtnīcu vāciņi, A4 mapīte darba 
lapām 

Matemātika 2 rūtiņu burtnīcas, burtnīcu vāciņi, cirkulis   

Sociālās zinības Rūtiņu vai līniju klade, vēlams A4 formāts 

Dabaszinības A4 līniju klade 

Mājturība Divpusējais aplikāciju papīrs, divpusējais krāsainais kartons, plastilīns, PVA līme, 
līmes zīmulis, grieznes ar noapaļotiem galiem, A4 zīmēšanas bloks 
Par konkrētajai stundai nepieciešamajiem materiāliem skolotāja ziņos 1 – 2 
nedēļas pirms nodarbības. 

Vizuālā māksla A3 zīmēšanas papīrs, zīmulis, dzēšgumija, līmes zīmulis, guaša, akvareļu krāsas, 
eļļas pasteļa krītiņi, 3 dažāda izmēra otas, plastmasas ūdens trauks, vaska drāna 
vai avīze galda apklāšanai, lupatiņa. 

Sports  1.Īsais sporta tērps - šorti, T – krekls ( garums pāri jostas  
vietai), kokvilnas īsās zeķītes. 
2. Slēgtie sporta apavi ar gumijas zoli vai cita materiāla neslīdošu zoli, piemēroti  
iekštelpām. 
3.Garais sporta tērps vēsākam laikam, āra apstākļiem – garas (līdz potītēm) 
bikses, sporta jaka ar garām rokām), vējjaka, plāna cepure, cimdiņi, kokvilnas 
zeķītes. 
4. Slēgtie sporta apavi ar gumijas zoli vai cita materiāla neslīdošu zoli, piemēroti 
āra nodarbībām. 
5.Matu lentas, gumijas, sprādzes, ja mati garāki par kakla viduslīniju. 
6.Audekla maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

Mūzika  Nošu burtnīca. 

Datorika 
(fakultatīvs) 

Turpina iepriekšējo kladi. 

Krievu valoda 
(fakultatīvs) 

1 līniju burtnīca, mape (A4 lapu ielikšanai) 

Dienasgrāmata nav jāpērk, nodrošina izglītības iestāde 

Maiņas apavi, audekla maisiņš maiņas apavu glabāšanai 

 


