
Individuālie mācību līdzekļi 2022./2023.mācību gadam 

1.klase 

Rakstāmpiederumi 
 

Pildspalvas (dzēšamās, zilas) 3 gb. 
Parastais zīmulis 2gb. 
Flomasteri 12 krāsas 
Krāsainie zīmuļi vismaz 12 krāsas 
Dzēšgumija 
Zīmuļu asināmais ar tvertnīti 
Lineāls 15 cm 
Lineāls  30 cm 

Burtnīcas Līniju burtnīcas 1.klasei 5 gb. 
Rūtiņu burtnīcas 5 gb. 

Mapes Mapīte ar 35 kabatiņām 
Mape, kur ielikt MG, DB 

Piederumi mākslas un 
praktiskām 
nodarbībām 

A3 akvareļu papīrs 
A4 zīmēšanas papīrs 
A4 krāsains kartons (abpusējs) 
A4 aplikācijas papīrs (abpusējs) 
Guaša krāsas (12 krāsas) 
Akvareļu krāsas 
Vismaz 3 otas (liela, vidēja, maza) 
Ūdens trauciņš ar vāciņu 
Palete krāsu jaukšanai 
Šķēres ar noapaļotiem galiem 
Līmes zīmulis 
PVA līme 
Plastilīns 
Paliktnis plastilīnam 
Lāpāmadata 
Diegs 

Sporta apģērbs Sporta tērps sporta zālei 
Sporta tērps āra apstākļiem 
Maisiņš sporta tērpam ar bērna vārdu 

Grāmatu un burtnīcu 
vāciņi 

3 grāmatām un 10 burtnīcām 

 

  



 

2.klase  

Rakstāmpiederumi  

  

Pildspalvas (dzēšamās, zilas) 3 gb.  
Parastais zīmulis 2gb.  
Flomasteri 12 krāsas  
Krāsainie zīmuļi vismaz 12 krāsas  
Dzēšgumija  
Zīmuļu asināmais ar tvertnīti  
Lineāls 15 cm  
Lineāls  30 cm  

Burtnīcas  Līniju burtnīcas 1.-2.klasei 5 gb.  
Rūtiņu burtnīcas 5 gb.  
Plānā klade (rūtiņu vai līniju) 1 gab. 
A4 saskavota rūtiņu klade 1 gab. 

Mapes  Mapīte ar 35 kabatiņām 2 gab. 
Mape, kur ielikt MG, DB  

Piederumi mākslas un 

praktiskām 

nodarbībām  

A3 akvareļu papīrs  

A4 zīmēšanas papīrs  

A4 krāsains kartons (abpusējs)  

A4 aplikācijas papīrs (abpusējs)  

Guaša krāsas (12 krāsas)  

Akvareļu krāsas  

Pasteļkrītiņi 

Vismaz 3 otas (liela, vidēja, maza)  

Ūdens trauciņš ar vāciņu  

Palete krāsu jaukšanai  

Šķēres ar noapaļotiem galiem  

Līmes zīmulis 3 gab 

PVA līme  

Plastika 1 paciņa 

Pinamais materiāls (resna dzija un/vai sutaža) 

Lāpāmadata  

Pogas ar 2 caurumiem 

Filca audums (2-3) krāsas 

Diegs  

3mm lieluma tamboradata 

Mulinē diegi 

Porolona švammīte 

Lupatiņas (darba vietas sakopšanai un otas susināšanai) 

Sporta apģērbs  Sporta tērps sporta zālei  

Sporta tērps āra apstākļiem  

Maisiņš sporta tērpam ar bērna vārdu  

Grāmatu un burtnīcu 

vāciņi  

3 grāmatām un 10 burtnīcām  

 

  



3.klase  

Rakstāmpiederumi  

  

Pildspalvas ( zilas) 5 gb.  

Parastais zīmulis 3 gb. un zīmuļu asināmais 

Flomasteri 12 krāsas  

Krāsainie zīmuļi vismaz 12 krāsas  

Dzēšgumija  

Zīmuļu asināmais ar tvertnīti  

Lineāls 15 cm  

Lineāls  30 cm  

Uzstūris 

Cirkulis 

Burtnīcas  Līniju burtnīcas 3.klasei 10 gb.  

Rūtiņu burtnīcas 5 gb.  

Plānā klade (rūtiņu) 3 gab. 

G.Andersone “Kartes 1. – 6. klasei” Zvaigzne ABC 

Mapes  A4 mape ar kabatiņām 

Mape, kur ielikt DB  

Piederumi mākslas un 

praktiskām 

nodarbībām  

A3 akvareļu papīrs  

A4 zīmēšanas papīrs  

A4 krāsains kartons (abpusējs)  

A4 aplikācijas papīrs (abpusējs)  

Guaša krāsas (12 krāsas)  

Paliktnis darbam ar guaša krāsām(38x57cm) 

Akvareļu krāsas  

Atsevišķa baltā krāsa lielākā traukā 220ml 

Mitrās salvetes 

Pasteļkrītiņi 

Vismaz 3 otas (liela, vidēja, maza)  

Ūdens trauciņš ar vāciņu  

Palete krāsu jaukšanai  

Šķēres ar noapaļotiem galiem  

Līmes zīmulis 2 gab. 

PVA līme  

Plastilīns, paliktnis 

Lāpāmadata  

Pogas ar 4 caurumiņiem 2 gab. 

Pogas ar kājiņu 2 gab. 

Divi kokvilnas auduma gabaliņi( 5x5 cm) 

Dabas materiāli: daži zariņi, ķērpji, kastaņi, kaltētas lapas un 

ziediņi, priežu/egļu čiekuri, zīles 

 Karstās līmes pistole(mazā) un stienīši 

Diegs  

Mulinē diegi 

Porolona švammīte 

Lupatiņas( darba vietas sakopšanai un otas susināšanai) 

Sporta apģērbs  Sporta tērps sporta zālei  

Sporta tērps āra apstākļiem  

Maisiņš sporta tērpam ar bērna vārdu  

Grāmatu un burtnīcu 

vāciņi  

3 grāmatām un 10 burtnīcām 

 



4.klase  

Rakstāmpiederumi  

  

Pildspalvas ( zilas) 5 gb.  

Parastais zīmulis 3 gb. un zīmuļu asināmais 

Flomāsteri 12 krāsas  

Krāsainie zīmuļi vismaz 12 krāsas  

Dzēšgumija  

Zīmuļu asināmais ar tvertnīti  

Lineāls 15 cm  

Cirkulis 

Burtnīcas  Līniju burtnīcas 4 gb.  

Rūtiņu burtnīcas 6 gb.  

Līniju klade (96 lpp.) 1 gab. 

Rūtiņu klade (96 lpp.) 1gab 

Rūtiņu klades (48.lpp.) 4 gab. 

Mapes  A4 mape 1 gab. 

Piederumi mākslas un 

praktiskām 

nodarbībām  

A4 zīmēšanas papīrs  

A4 krāsains kartons (abpusējs)  

Kartons 

Stieple 

Follija 

Skiču bloks 1 gab. 

Šķēres  

Līmes zīmulis 2 gab. 

PVA līme  

Plastilīns 

Lāpāmadata, šujamadata 

Tamboradatas 3 vai 3,5 izmērs 

Dzija -3 dažādu krāsu dzijas (piemērotas tamborēšanai) 

Materiāls pildījumam (vilnas kārsums, sintapons, griķi u.taml.) 

Pogas ar kājiņu 2 gab. 

Līmlente 

Diegs  

Sporta apģērbs  Sporta tērps sporta zālei  

Sporta tērps āra apstākļiem  

Maisiņš sporta tērpam ar bērna vārdu  

Grāmatu un burtnīcu 

vāciņi  

3 grāmatām un 10 burtnīcām  

   

  



 

5. klase  

Rakstāmlietas u.c. 

piederumi  

pildspalvas   

 parastie zīmuļi  

flomāsteri   

melna gēla pildspalva 

krāsainie zīmuļi  

krāsainie marķieri  

dzēšgumija  

zīmuļu asināmais ar tvertnīti  

lineāli (parastais un trīsstūrveida)  

cirkulis  

transportieris  

šķēres  

līmes zīmulis   

mapīte ar 20 kabatiņām (latv.val.) 

A4 mape (angļu val.) 

līmlente  

Klades, burtnīcas  2 rūtiņu, līniju burtnīca 

2 līniju plānās klades latviešu valodai  

2 – 3 biezās rūtiņu klades matemātikā  

rūtiņu vai līniju klades (angļu val., 2.svešv., vēst., dabas zin.)  

vāciņi (grāmatām, burtnīcām, kladēm)  

Piederumi mākslas un 

praktiskām 

nodarbībām  

Audums, tā atgriezumi tekstilmozaīkas šūšanai 

Diegs pieskaņotās krāsā 

Adatiņas, arī saspraužamās 

Mežģīnes, lentītes, podziņas paliktņa, tetraedra šūšanai 

 A4 zīmēšanas albums  

 aplikāciju papīrs  

 eļļas krītiņi (vēlams “Pentel”) 

 guašas krāsas (vēlams “Gamma”)  

 guašas otas (plakanās)  

vidēji liela, maza, smalka apaļā otiņa  

trauciņš  

 sūklis  

 kartona gabaliņi (paletes vietā)  

 PVA līme  

Sporta apģērbs  sporta zālei  

āra apstākļiem  

  

  



 

6. klase  

Rakstāmlietas u.c. 

piederumi  

pildspalvas   

 parastie zīmuļi  

flomāsteri   

melna gēla pildspalva 

krāsainie zīmuļi  

krāsainie marķieri  

dzēšgumija  

zīmuļu asināmais ar tvertnīti  

lineāli (parastais un trīsstūrveida)  

cirkulis  

transportieris  

šķēres  

līmes zīmulis   

mapīte ar 20 kabatiņām (latv.val.) 

A4 mape (angļu val., vēsture) 

līmlente  

Klades, burtnīcas  rūtiņu burtnīca 

2 līniju plānās klades latviešu valodai  

2 – 3 biezās rūtiņu klades matemātikā  

7 rūtiņu vai līniju klades 

vāciņi (grāmatām, burtnīcām, kladēm)  

Piederumi mākslas un 

praktiskām 

nodarbībām  

Adata ar lielu aci (dzijas ievēršanai) 

Adīšanai 2 adāmadatas (ne mazāk kā Nr.3) 

Atbilstoša dzija 

Pārtikas produkti ēdiena gatavošanai (dārzeņi, graudaugi) 

 A4 zīmēšanas albums  

Cieta A4 mape darbu glabāšanai 

 aplikāciju papīrs  

 eļļas krītiņi (vēlams “Pentel”) 

 guašas krāsas (vēlams “Gamma”)  

 guašas otas (plakanās)  

vidēji liela, maza, smalka apaļā otiņa  

trauciņš  

 sūklis  

 kartona gabaliņi (paletes vietā)  

 PVA līme  

Sporta apģērbs  sporta zālei  

āra apstākļiem  

  

  



 

7. klase  

Rakstāmlietas u.c. 

piederumi  

pildspalvas   

 parastie zīmuļi  

flomāsteri   

krāsainie zīmuļi  

krāsainie marķieri  

dzēšgumija  

zīmuļu asināmais ar tvertnīti  

lineāli (parastais un trīsstūrveida)  

cirkulis  

transportieris  

šķēres  

līmes zīmulis   

mapīte ar 20 kabatiņām (latv.val.) 

A4 mape  

līmlente  

Klades, burtnīcas  2 rūtiņu burtnīcas 

2 līniju plānās klades latviešu valodai  

2 – 3 biezās rūtiņu klades matemātikā  

5 rūtiņu vai līniju klades, viena no tām ‘biezā’ 

Vēsturē: A4 (96.lp.) klade bez spirāles tiks lietota līdz 9.kl. 

vāciņi (grāmatām, burtnīcām, kladēm)  

Mācību līdzeklis Pasaules ģeogrāfijas atlants (Jāņasēta), tiek lietots 7.-9.klasēs) 

Piederumi mākslas un 

praktiskām 

nodarbībām  

Aušanas piederumi-dzijas gabaliņi, auduma strēmeles, dabas 

materiāli, pērlītes 

Pārtikas produkti ēst gatavošanai-dārzeņi, gaļas/zivju ēdieniem 

 A4 zīmēšanas albums  

 aplikāciju papīrs  

 eļļas krītiņi (vēlams “Pentel”) 

melna gēla pildspalva 

 guašas krāsas (vēlams “Gamma”)  

 guašas otas (plakanās)  

vidēji liela, maza, smalka apaļā otiņa  

trauciņš  

 sūklis  

 kartona gabaliņi (paletes vietā)  

 PVA līme 

Sporta apģērbs  sporta zālei  

āra apstākļiem  

 

  



 

 

8.klase  

Rakstāmpiederumi  

  

Rakstāmpiederumi: pildspalvas, parastie zīmuļi, dzēšgumija 

krāsainie marķieri 

krāsainie zīmuļi 

cirkulis 

transportieris 

lineāli (parastais un trīsstūrveida) 

šķēres 

zinātniskais kalkulators (ne telefonā) 

līmes zīmulis 

Burtnīcas, klades Klades (pēc izvēles - rūtiņu vai līniju) katrā mācību priekšmetā 

Matemātikā: 2-3 biezās rūtiņu klades (ieteicams A4)  

Sociālajās zinībās: A4 klade bez spirāles 60. lpp (var turpināt 

iepriekšējā)  

baltas A4 lapas 

rūtiņu burtnīca 

Darba burtnīcas "Latvijas ģeogrāfijas atlants"; atjaunots un papildināts, izdod 

"Jāņa sēta" (no 7.klases) 

Mapes  A4 mape  

mapīte ar 20 kabatiņām  

Mākslai cieta A4 mape darbu glabāšanai ar vārdu (var izmantot 

iepriekšējā gada) 

Piederumi mākslas un 

praktiskām 

nodarbībām  

A4 zīmēšanas albums (cietas/akvareļu lapas) 

aplikāciju papīrs 

A4 kartons (krāsains, matēts) 

mīksts zīmulis 

flomāsteri 

eļļas krītiņi (vēlams “Pentel”) 

audums apģērba/aksesuāra vai cita priekšmeta šūšanai, var būt 

otrreizējai izmantošanai paredzēti audumi, piemēram, 

maisiņš/atstarotājs utml.) un atbilstoši piederumi: diega spolīte, 

adatas šūšanai u.c. papildmateriāli pēc izvēles. 

Pārtikas produkti piena un graudaugu ēdienu gatavošanai. 

Sporta apģērbs  Sporta tērps sporta zālei un  āra apstākļiem 

  

  



 

9.klase  

Rakstāmpiederumi  

  

Rakstāmpiederumi: pildspalvas, parastie zīmuļi, dzēšgumija 

krāsainie marķieri 

cirkulis 

transportieris 

lineāli (parastais un trīsstūrveida) 

šķēres 

Zinātniskais kalkulators (ne telefonā) 

līmes zīmulis 

krāsainie zīmuļi 

Burtnīcas, klades Klades (pēc izvēles - rūtiņu vai līniju) katrā mācību priekšmetā 

Matemātikā: 2-3 biezās rūtiņu klades (ieteicams A4)  

Sociālajās zinībās: A4 klade bez spirāles 48. lpp (var turpināt 

iepriekšējā)  

baltas A4 lapas 

rūtiņu burtnīca 

Darba burtnīcas "Latvijas ģeogrāfijas atlants"; atjaunots un papildināts, izdod 

"Jāņa sēta" (no 7.klases) 

Mapes  A4 mape  

mapīte ar 20 kabatiņām  

Mākslai cieta A4 mape darbu glabāšanai ar vārdu (var izmantot 

iepriekšējā gada) 

Piederumi mākslas un 

praktiskām 

nodarbībām  

A4 zīmēšanas albums (cietas/akvareļu lapas) 

aplikāciju papīrs 

A4 kartons (krāsains, matēts) 

mīksts zīmulis 

flomāsteri 

eļļas krītiņi (vēlams “Pentel”) 

gēla pildspalva (melna)  

guašu krāsas (vēlams “Gamma”)  

guašu otas (plakanās) – vidēji liela, maza 

smalka apaļā otiņa 

trauciņš 

sūklis 

ciets papīrs (paletes vietā) 

PVA līme 

dzija 

galda paliktnis 

Materiāli un piederumi jebkuru 2-3 rokdarbu tehniku 

apvienošanai vienā darbā (piemēram, šūts ar izšūtu vai adīts ar 

tamborētu utml.) dizaina izstrādājumam pēc izvēles (ierosmes 

avots-arheoloģiskais vai etnogrāfiskais tautastērps): materiālus 

un piederumus var izmantot no iepriekšējiem mācību gadiem, 

un pirkt tos, kas nepieciešami savas idejas realizēšanai. 

Sporta apģērbs  Sporta tērps sporta zālei un  āra apstākļiem 

 

  



 

10.- 12. klase 

Rakstāmlietas u.c. 
piederumi 

pildspalvas  
parastie zīmuļi 
flomāsteri  
krāsainie zīmuļi 
krāsainie marķieri 
dzēšgumija 
zīmuļu asināmais ar tvertnīti 
lineāli (parastais un trīsstūrveida) 
cirkulis 
transportieris 
šķēres 
līmes zīmulis  
mapīte ar 20 kabatiņām 
līmlapiņas 
zinātniskais kalkulators (ne telefonā) 

Klades, burtnīcas 2 līniju klades latviešu valodai 
2 – 3 biezās rūtiņu klades matemātikā (ieteicams A4) 
rūtiņu vai līniju klades (katrā kursā) 
vāciņi (grāmatām, burtnīcām, kladēm) 

Piederumi mākslas un 
praktiskām 
nodarbībām 

cieta A4 mape darbu glabāšanai  
A4 zīmēšanas albums 
aplikāciju papīrs 
A4 kartons 
A4 skiču lapas uzmetumiem 
mīksts zīmulis 
eļļas krītiņi (vēlams “Pentel”) 
gēla pildspalva (melna) 
guašas krāsas (vēlams “Gamma”) 
guašas otas (plakanās) 
vidēji liela, maza, smalka apaļā otiņa 
trauciņš 
sūklis 
kartona gabaliņi (paletes vietā) 
PVA līme 
dažādi kolāžas materiāli 
galda paliktnis 
citi materiāli, kas nepieciešami individuālu produktu izstrādei 

Sporta apģērbs sporta zālei 
āra apstākļiem 

 

 


