
 

Nepieciešamie mācību piederumi 

1. klasei 
2017./2018. mācību gadā. 

 
 

1. Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas  1.klasei. 

 
2. Matemātika 

 

3 rūtiņu burtnīcas 

  
3. Sports Sporta tērps (T-krekls, sporta bikses, zeķes, 

sporta apavi), peld tērps (pludmales čības, zēniem 
– peldbikses, meitenēm – peldkostīms, dvielis). 

 

  
4. Vizuālā māksla Plastilīns, triju lielumu otas (apaļā-mīkstā, 

plakanā-cietā), guaša un ūdenskrāsas,  

zīmēšanas un akvareļa papīrs A3, A4 formāts, 
pasteļi, krāsainie zīmuļi, parastais zīmulis, 

dzēšgumija, ūdens trauciņš, krāsu jaukšanas 
palete. 
  

5. Rokdarbi 
 
 

Aplikāciju papīrs, aplikāciju krāsainais kartons, 
PVA līme, līmes zīmulis, šķēres, plastilīns. 

  
  

6.Angļu valoda  1 līniju burtnīca 1.klasei, mape – ātršuvējs 

A4 formātā. 

      
 
 
Rakstāmpiederumi visam mācību gadam!!! 
 
 
Obligāti: pāraujamie apavi staigāšanai skolas telpās. 
 
Vienota skolas dienasgrāmata – saņemsiet septembrī. 
 



 

Nepieciešamie mācību piederumi 

2. klasei 
2017./2018. mācību gadā. 

 
 

1. Latviešu valoda Līniju burtnīcas 2.klasei – 5 gab., lasīšanai 
rūtiņu klade 

 

2. Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas, 1 rūtiņu klade. 
 

3. Rokdarbi Aplikāciju papīrs, krāsainais kartons, līme (PVA 
un līmes zīmulis), šķēres, 3 krāsu sutaža, dzija, 
flomāsteri. 

  
4. Vizuālā māksla Zīmēšanas un akvareļpapīrs A3, A4 formāts, 

guaša, ūdenskrāsas, otas (liela: apaļā-mīkstā, 

plakanā-cietā; vidēja; maza), pasteļi, plastilīns, 
krāsainie zīmuļi, šķēres, parastais zīmulis, 
dzēšgumija, PVA līme, ūdens trauciņš, krāsu 

jaukšanas palete. 

  
    5. Sports Sporta tērps, sporta apavi, peld tērps. 

  
6.Angļu valoda    2 līniju burtnīcas 2.klasei, mape – 

ātršuvējs A4 formātā. 

 
 
 
Rakstāmpiederumi visam mācību gadam!!! 
 
Obligāti: pāraujamie apavi staigāšanai skolas telpās. 
 
Vienota skolas dienasgrāmata – saņemsiet septembrī. 



 

Nepieciešamie mācību piederumi 

3. klasei 
2017./2018. mācību gadā. 

 
 

1. Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas 3.klasei un līniju klade. 

 
2. Matemātika Rūtiņu klade   

3 rūtiņu burtnīcas 

  
3. Angļu valoda Rūtiņu klade pierakstiem, 2 līniju burtnīcas, 

mape – ātršuvējs A4 formātā. 

  
4. Rokdarbi Šķēres, līmes zīmulis, PVA līme, aplikāciju papīrs, 

zīmēšanas bloks, dzija, 4 krāsu sutaža, dabas 
materiāli, adāmadata, krāsainais kartons, adata, 
diegs, pogas, auduma gabaliņi. 

 
5. Vizuālā māksla zīmēšanas un akvareļpapīrs A3, A4 formāts, 

pasteļi, krāsainie zīmuļi, guaša un ūdenskrāsas, 
plastilīns, šķēres, otas (liela: apaļā-mīkstā, 
plakanā-cietā; vidēja, maza), flomāsteri, parastais 

zīmulis, dzēšgumija, ūdens trauciņš, krāsu 
jaukšanas palete. 
 

6. Sports 
 

Sporta tērps, sporta apavi, peldtērps. 
 

 
  

  

Rakstāmpiederumi visam mācību gadam!!! 
 
Obligāti: pāraujamie apavi staigāšanai skolas telpās. 

 

Vienota skolas dienasgrāmata – saņemsiet septembrī. 



 

Nepieciešamie mācību piederumi 

4. klasei 
2017./2018. mācību gadā. 

 
 

1. Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas, līniju klade. 
 

2. Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas, rūtiņu klade. 
 

  

3. Angļu valoda Rūtiņu klade pierakstiem, 2 līniju burtnīcas, 
mape – ātršuvējs A4 formātā. 

  

4. Rokdarbi 
 

Aplikāciju un zīm. papīrs, krāsainais kartons, 
šķēres, līme, tamboradata, sausie ziedi, dabas 

materiāli, kreppapīrs 2 dažādu krāsu, PVA līme, 
līmes zīmulis. 
 

5. Vizuālā māksla Zīmēšanas papīrs A3, A4 formāts, aplikāciju 
papīrs, guaša un ūdenskrāsas, pasteļi, plastilīns, 
krāsainie zīmuļi, otas (liela: apaļā-mīkstā, 

plakanā-cietā; vidēja, maza), ūdens trauciņš, 
krāsu jaukšanas palete. 

 
6. Sports Sporta tērps, sporta apavi, peld tērps. 
7. Mūzika Pierakstu klade. 

 

 
 
 
 
 
Rakstāmpiederumi visam mācību gadam!!! 
 
Obligāti: pāraujamie apavi staigāšanai skolas telpās. 

 
Vienota skolas dienasgrāmata – saņemsiet septembrī. 
 


