
Mācību līdzekļu, ko iegādājas vecāki plānojums 2021./2022. m. g. 
Sarakstu apkopoja direktora vietniece metodiskajos jautājumos Iluta Asermane 
 

Individuāli iegādājamie mācību piederumi 
2021./2022. m. g. 

 

1. klase 
 

 Pildspalvas (zilas tintes, krāsainās, gēla krāsainās). 

 Parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi. 

 Zīmuļu asināmais. 

 Flomāsteri. 

 Dzēšgumija. 

 Lineāls. 

 Šķēres. 

 PVA līme, līmes zīmulis. 

 Mācību līdzekļu apvākojums. 

 Līniju burtnīcas ar atbilstošu līnijkopu. 

 Rūtiņu burtnīcas. 

 A5 formāta nošu burtnīca. 

 Īsais sporta tērps (T – krekls, šorti). 

 Garais sporta tērps (vēsiem laika apstākļiem). 

 Sporta apavi. 

 Plastmasas kaste skolēnu mācību piederumu uzglabāšanai (uz 4 

gadiem). 

 A3 formāta mape darbu uzglabāšanai klasē (uz 4 gadiem). 

 A4 formāta plastmasas “kabatiņas” (30 gab.) skolēna portfolio 

veidošanai. 

 A4 un A3 formāta zīmēšanas papīrs. 

 A4 un A3 formāta akvareļu papīrs. 

 A3 formāta abpusēji krāsainās lapas (10 gab. matēts, nedaudz 

biezāks). 

 A4 formāta aplikāciju papīrs. 

 A4 formāta krāsainais kartons. 

 Marķieri (ieteicams melns, sudrabots, zeltains). 

 Krāsainie eļļas pasteļa krītiņi. 

 Krāsainie vaska krītiņi. 

 Otas ( 3 plakanās – maza, vidēja, liela, 3 apaļās – maza, vidēja, liela). 

 Akvareļkrāsas. 

 Guaša krāsas. 

 Vienkrāsainais plastilīns. 

 Veidošanas plastmasas nazīši. 
 

 

*Mācību līdzekļu skaits individuāls. 
*Ja netiek atbalstīts skolas nepieciešamo individuālo mācību līdzekļu saraksts, kas 
nepieciešams radošo darbu veikšanai, ar mācību līdzekļiem nodrošinās skola, taču skolēnu 
radošie darbi paliks skolā. 
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2. klase 
 

 Pildspalvas (zilas tintes, krāsainās, gēla krāsainās). 

 Parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi. 

 Zīmuļu asināmais. 

 Flomāsteri. 

 Dzēšgumija. 

 Lineāls. 

 Šķēres. 

 PVA līme, līmes zīmulis. 

 Mācību līdzekļu apvākojums. 

 Līniju burtnīcas ar atbilstošu līnijkopu. 

 Rūtiņu burtnīcas. 

 Rūtiņu klades (plānās, biezās). 

 A5 formāta nošu burtnīca. 

 Īsais sporta tērps (T – krekls, šorti). 

 Garais sporta tērps (vēsiem laika apstākļiem). 

 Sporta apavi. 

 A4 un A3 formāta zīmēšanas papīrs. 

 A4 un A3 formāta akvareļu papīrs. 

 A3 formāta abpusēji krāsainās lapas (10 gab. matēts, nedaudz 

biezāks). 

 A4 formāta aplikāciju papīrs. 

 A4 formāta krāsainais kartons. 

 Marķieri (ieteicams melns, sudrabots, zeltains). 

 Krāsainie eļļas pasteļa krītiņi. 

 Krāsainie vaska krītiņi. 

 Otas ( 3 plakanās – maza, vidēja, liela, 3 apaļās – maza, vidēja, liela). 

 Akvareļkrāsas. 

 Guaša krāsas. 

 Vienkrāsainais plastilīns. 

 Veidošanas plastmasas nazīši. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Mācību līdzekļu skaits individuāls. 
*Ja netiek atbalstīts skolas nepieciešamo individuālo mācību līdzekļu saraksts, kas 
nepieciešams radošo darbu veikšanai, ar mācību līdzekļiem nodrošinās skola, taču skolēnu 
radošie darbi paliks skolā. 
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3. klase 
 

 Pildspalvas (zilas tintes, krāsainās, gēla krāsainās). 

 Parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi. 

 Zīmuļu asināmais. 

 Flomāsteri. 

 Dzēšgumija. 

 Lineāls. 

 Cirkulis. 

 Šķēres. 

 PVA līme, līmes zīmulis. 

 Mācību līdzekļu apvākojums. 

 Līniju burtnīcas ar atbilstošu līnijkopu. 

 Rūtiņu burtnīcas. 

 Rūtiņu klades (plānās, biezās). 

 A5 formāta nošu burtnīca. 

 Īsais sporta tērps (T – krekls, šorti). 

 Garais sporta tērps (vēsiem laika apstākļiem). 

 Sporta apavi. 

 A4 un A3 formāta zīmēšanas papīrs. 

 A4 un A3 formāta akvareļu papīrs. 

 A3 formāta abpusēji krāsainās lapas (10 gab. matēts, nedaudz 

biezāks). 

 A4 formāta aplikāciju papīrs. 

 A4 formāta krāsainais kartons. 

 Marķieri (ieteicams melns, sudrabots, zeltains). 

 Krāsainie eļļas pasteļa krītiņi. 

 Krāsainie vaska krītiņi. 

 Otas ( 3 plakanās – maza, vidēja, liela, 3 apaļās – maza, vidēja, liela). 

 Akvareļkrāsas. 

 Guaša krāsas. 

 Vienkrāsainais plastilīns. 

 Veidošanas plastmasas nazīši. 
 

 

 

 

 

 

*Mācību līdzekļu skaits individuāls. 
*Ja netiek atbalstīts skolas nepieciešamo individuālo mācību līdzekļu saraksts, kas 
nepieciešams radošo darbu veikšanai, ar mācību līdzekļiem nodrošinās skola, taču skolēnu 
radošie darbi paliks skolā. 
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4. klase 
 

 Pildspalvas (zilas tintes, krāsainās, gēla krāsainās). 

 Parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi. 

 Zīmuļu asināmais. 

 Flomāsteri. 

 Dzēšgumija. 

 Lineāls. 

 Cirkulis. 

 Šķēres. 

 PVA līme, līmes zīmulis. 

 Mācību līdzekļu apvākojums. 

 Līniju burtnīcas ar atbilstošu līnijkopu. 

 Rūtiņu burtnīcas. 

 Rūtiņu klades (plānās, biezās). 

 A5 formāta nošu burtnīca. 

 Īsais sporta tērps (T – krekls, šorti). 

 Garais sporta tērps (vēsiem laika apstākļiem). 

 Sporta apavi. 

 A4 un A3 formāta zīmēšanas papīrs. 

 A4 un A3 formāta akvareļu papīrs. 

 A3 formāta abpusēji krāsainās lapas (10 gab. matēts, nedaudz 

biezāks). 

 A4 formāta aplikāciju papīrs. 

 A4 formāta krāsainais kartons. 

 Marķieri (ieteicams melns, sudrabots, zeltains). 

 Krāsainie eļļas pasteļa krītiņi. 

 Krāsainie vaska krītiņi. 

 Otas ( 3 plakanās – maza, vidēja, liela, 3 apaļās – maza, vidēja, liela). 

 Akvareļkrāsas. 

 Guaša krāsas. 

 Vienkrāsainais plastilīns. 

 Veidošanas plastmasas nazīši. 
 

 

 

 

 

 

 

*Mācību līdzekļu skaits individuāls. 
*Ja netiek atbalstīts skolas nepieciešamo individuālo mācību līdzekļu saraksts, kas 
nepieciešams radošo darbu veikšanai, ar mācību līdzekļiem nodrošinās skola, taču skolēnu 
radošie darbi paliks skolā. 
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5. klase 
 

 Pildspalvas (zilas tintes, krāsainās, gēla krāsainās). 

 Parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi. 

 Zīmuļu asināmais. 

 Flomāsteri. 

 Teksta marķieri. 

 Dzēšgumija. 

 Lineāls. 

 Šķēres. 

 PVA līme, līmes zīmulis. 

 Mācību līdzekļu apvākojums. 

 Cirkulis. 

 Transportieris. 

 Līniju klade. 

 Līniju burtnīcas. 

 A4 formāta baltas lapas. 

 A4 formāta rūtiņu lapas. 

 Rūtiņu klades (dažāda biezuma). 

 A4 formāta plastmasas mape, kurā var salikt “kabatiņas”. 

 A5 formāta nošu burtnīca. 

 A4 formāta rūtiņu klade. 

 A3 plānā mape darbu glabāšanai skolā. 

 A4 formāta rasēšanas papīrs. 

 Īsais sporta tērps (T – krekls, šorti). 

 Garais sporta tērps (vēsiem laika apstākļiem). 

 Sporta apavi. 

 A4 un A3 formāta zīmēšanas papīrs. 

 A4 un A3 formāta akvareļu papīrs. 

 A3 formāta abpusēji krāsainās lapas (10 gab. matēts, nedaudz 

biezāks). 

 A4 formāta aplikāciju papīrs. 

 A4 formāta krāsainais kartons. 

 Marķieri (ieteicams melns, sudrabots, zeltains). 

 Krāsainie eļļas pasteļa krītiņi. 

 Krāsainie vaska krītiņi. 

 Otas ( 3 plakanās – maza, vidēja, liela, 3 apaļās – maza, vidēja, liela). 

 Akvareļkrāsas. 

 Guaša krāsas. 

 Vienkrāsainais plastilīns. 
 
 
*Mācību līdzekļu skaits individuāls. 
*Ja netiek atbalstīts skolas nepieciešamo individuālo mācību līdzekļu saraksts, kas 
nepieciešams radošo darbu veikšanai, ar mācību līdzekļiem nodrošinās skola, taču skolēnu 
radošie darbi paliks skolā. 
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6. klase 
 

 Pildspalvas (zilas tintes, krāsainās, gēla krāsainās). 

 Parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi. 

 Zīmuļu asināmais. 

 Flomāsteri. 

 Teksta marķieri. 

 Dzēšgumija. 

 Lineāls. 

 Šķēres. 

 PVA līme, līmes zīmulis. 

 Mācību līdzekļu apvākojums. 

 Cirkulis. 

 Transportieris. 

 Līniju klade. 

 Līniju burtnīcas. 

 A4 formāta baltas lapas. 

 A4 formāta rūtiņu lapas. 

 Rūtiņu klades (dažāda biezuma). 

 A4 formāta plastmasas mape, kurā var salikt “kabatiņas”. 

 A5 formāta nošu burtnīca. 

 A4 formāta rūtiņu klade. 

 A3 plānā mape darbu glabāšanai skolā. 

 A4 formāta rasēšanas papīrs. 

 Īsais sporta tērps (T – krekls, šorti). 

 Garais sporta tērps (vēsiem laika apstākļiem). 

 Sporta apavi. 

 A4 un A3 formāta zīmēšanas papīrs. 

 A4 un A3 formāta akvareļu papīrs. 

 A3 formāta abpusēji krāsainās lapas (10 gab. matēts, nedaudz 

biezāks). 

 A4 formāta aplikāciju papīrs. 

 A4 formāta krāsainais kartons. 

 Marķieri (ieteicams melns, sudrabots, zeltains). 

 Krāsainie eļļas pasteļa krītiņi. 

 Krāsainie vaska krītiņi. 

 Otas ( 3 plakanās – maza, vidēja, liela, 3 apaļās – maza, vidēja, liela). 

 Akvareļkrāsas. 

 Guaša krāsas. 

 Vienkrāsainais plastilīns. 

 
*Mācību līdzekļu skaits individuāls. 
*Ja netiek atbalstīts skolas nepieciešamo individuālo mācību līdzekļu saraksts, kas 
nepieciešams radošo darbu veikšanai, ar mācību līdzekļiem nodrošinās skola, taču skolēnu 
radošie darbi paliks skolā. 
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7. klase 
 

 Pildspalvas (zilas tintes, krāsainās, gēla krāsainās). 

 Parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi. 

 Zīmuļu asināmais. 

 Flomāsteri. 

 Teksta marķieri. 

 Dzēšgumija. 

 Lineāls. 

 Šķēres. 

 PVA līme, līmes zīmulis. 

 Mācību līdzekļu apvākojums. 

 Cirkulis. 

 Transportieris. 

 Līniju klade. 

 Līniju burtnīcas. 

 A4 formāta baltas lapas. 

 A4 formāta līniju lapas (iepakojums). 

 A4 formāta rūtiņu lapas. 

 Rūtiņu klades (dažāda biezuma). 

 A4 formāta plastmasas mape, kurā var salikt “kabatiņas”. 

 A5 formāta nošu burtnīca. 

 A4 formāta rūtiņu klade. 

 A3 plānā mape darbu glabāšanai skolā. 

 A4 formāta rasēšanas papīrs. 

 Īsais sporta tērps (T – krekls, šorti). 

 Garais sporta tērps (vēsiem laika apstākļiem). 

 Sporta apavi. 

 A4 un A3 formāta zīmēšanas papīrs. 

 A4 un A3 formāta akvareļu papīrs. 

 A3 formāta abpusēji krāsainās lapas (10 gab. matēts, nedaudz 

biezāks). 

 A4 formāta aplikāciju papīrs. 

 A4 formāta krāsainais kartons. 

 Marķieri (ieteicams melns, sudrabots, zeltains). 

 Krāsainie eļļas pasteļa krītiņi. 

 Krāsainie vaska krītiņi. 

 Otas ( 3 plakanās – maza, vidēja, liela, 3 apaļās – maza, vidēja, liela). 

 Akvareļkrāsas. 

 Guaša krāsas. 

 Vienkrāsainais plastilīns. 

 
*Mācību līdzekļu skaits individuāls. 
*Ja netiek atbalstīts skolas nepieciešamo individuālo mācību līdzekļu saraksts, kas 
nepieciešams radošo darbu veikšanai, ar mācību līdzekļiem nodrošinās skola, taču skolēnu 
radošie darbi paliks skolā. 
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8. klase 
 

 Pildspalvas (zilas tintes, krāsainās, gēla krāsainās). 

 Parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi. 

 Zīmuļu asināmais. 

 Flomāsteri. 

 Teksta marķieri. 

 Dzēšgumija. 

 Lineāls. 

 Šķēres. 

 PVA līme, līmes zīmulis. 

 Mācību līdzekļu apvākojums. 

 Cirkulis. 

 Transportieris. 

 Līniju klade. 

 Līniju burtnīcas. 

 A4 formāta baltas lapas. 

 A4 formāta līniju lapas (iepakojums). 

 A4 formāta rūtiņu lapas. 

 Rūtiņu klades (dažāda biezuma). 

 A4 formāta plastmasas mape, kurā var salikt “kabatiņas”. 

 A5 formāta nošu burtnīca. 

 A4 formāta rūtiņu klade. 

 A3 plānā mape darbu glabāšanai skolā. 

 A4 formāta rasēšanas papīrs. 

 Īsais sporta tērps (T – krekls, šorti). 

 Garais sporta tērps (vēsiem laika apstākļiem). 

 Sporta apavi. 

 A4 un A3 formāta zīmēšanas papīrs. 

 A4 un A3 formāta akvareļu papīrs. 

 A3 formāta abpusēji krāsainās lapas (10 gab. matēts, nedaudz 

biezāks). 

 A4 formāta aplikāciju papīrs. 

 A4 formāta krāsainais kartons. 

 Marķieri (ieteicams melns, sudrabots, zeltains). 

 Krāsainie eļļas pasteļa krītiņi. 

 Krāsainie vaska krītiņi. 

 Otas ( 3 plakanās – maza, vidēja, liela, 3 apaļās – maza, vidēja, liela). 

 Akvareļkrāsas. 

 Guaša krāsas. 

 Vienkrāsainais plastilīns. 

 
*Mācību līdzekļu skaits individuāls. 
*Ja netiek atbalstīts skolas nepieciešamo individuālo mācību līdzekļu saraksts, kas 
nepieciešams radošo darbu veikšanai, ar mācību līdzekļiem nodrošinās skola, taču skolēnu 
radošie darbi paliks skolā. 
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9. klase 
 

 Pildspalvas (zilas tintes, krāsainās, gēla krāsainās). 

 Parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi. 

 Zīmuļu asināmais. 

 Flomāsteri. 

 Teksta marķieri. 

 Dzēšgumija. 

 Lineāls. 

 Šķēres. 

 PVA līme, līmes zīmulis. 

 Mācību līdzekļu apvākojums. 

 Cirkulis. 

 Transportieris. 

 Līniju klade. 

 Līniju burtnīcas. 

 A4 formāta baltas lapas. 

 A4 formāta līniju lapas (iepakojums). 

 A4 formāta rūtiņu lapas. 

 Rūtiņu klades (dažāda biezuma). 

 A4 formāta plastmasas mape, kurā var salikt “kabatiņas”. 

 A5 formāta nošu burtnīca. 

 A4 formāta rūtiņu klade. 

 A3 plānā mape darbu glabāšanai skolā. 

 A4 formāta rasēšanas papīrs. 

 Īsais sporta tērps (T – krekls, šorti). 

 Garais sporta tērps (vēsiem laika apstākļiem). 

 Sporta apavi. 

 A4 un A3 formāta zīmēšanas papīrs. 

 A4 un A3 formāta akvareļu papīrs. 

 A3 formāta abpusēji krāsainās lapas (10 gab. matēts, nedaudz 

biezāks). 

 A4 formāta aplikāciju papīrs. 

 A4 formāta krāsainais kartons. 

 Marķieri (ieteicams melns, sudrabots, zeltains). 

 Krāsainie eļļas pasteļa krītiņi. 

 Krāsainie vaska krītiņi. 

 Otas ( 3 plakanās – maza, vidēja, liela, 3 apaļās – maza, vidēja, liela). 

 Akvareļkrāsas. 

 Guaša krāsas. 

 Vienkrāsainais plastilīns. 
 
*Mācību līdzekļu skaits individuāls. 
*Ja netiek atbalstīts skolas nepieciešamo individuālo mācību līdzekļu saraksts, kas 
nepieciešams radošo darbu veikšanai, ar mācību līdzekļiem nodrošinās skola, taču 
skolēnu radošie darbi paliks skolā. 


