
1.klase 

 Burtnīcas – 6 līniju burtnīcas (1.klašu), 4 rūtiņu burtnīcas (parastās rūtiņas), burtnīcu 

vāciņi, A4 mapīte ar gumiju darba lapām. 

 Rakstāmpiederumi – PENĀLĪ – 2 zilas pildspalvas un viena krāsaina pildspalva (zaļa), 2 

parastie zīmuļi, lineāls, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi, līmes zīmulītis, šķēres. 

 Sportā – īsais un garais sporta tērps, sporta apavi (nodarbībām ārā un iekštelpās). 

 Vizuālajā mākslā – krāsas un otas (akvareļa, guaša), pasteļa krītiņi, ūdens trauks, krāsu 

jaukšanas palete, flomasteri, dažāda smalkuma melni marķieri, A3 papīrs – akvareļu 2 

bloki un zīmēšanas bloks (kopā 3 bloki), A3 neglancēts krāsainā kartona bloks, kaste lietu 

glabāšanai. 

 Rokdarbos – PVA līme, A4 aplikāciju papīrs un A4 neglancēts krāsainais kartons, plastilīns 

(NVS ražojums). Par pārējiem materiāliem (dzijas, pogas, dabas materiāli u.c.) skolotāja 

ziņos pirms stundas. 

 Dabaszinībās – rūtiņu klade. 

 Sociālās zinībās – rūtiņu klade. 

 Angļu valoda – rūtiņu klade. 

 Dienasgrāmatu pērk skola.                                                                            2019./2020. 

Ikdienai maiņas apavi auduma maisiņā ar vārdu. 

Visas mācību grāmatas jāapvāko!  

1.klase 

 Sportā – īsais un garais sporta tērps, sporta apavi (āram un iekštelpām). 

 Vizuālajā mākslā – krāsas (akvareļa, guaša), pasteļa krītiņi, otas (guaša, akvareļa), 

ūdenstrauks, palete, zīmuļi, flomasteri, dažāda smalkuma melni marķieri, A3 zīmēšanas 

papīrs- akvareļu 2 bloki un parastais (kopā 3 bloki), A3 neglancēts krāsainā kartona bloks, 

kaste lietu glabāšanai. 

 Rokdarbos – PVA līme, līmes zīmulis, šķēres, A4 aplikāciju papīrs un A4 neglancēts 

krāsainais kartons, dabas materiāli, dzijas, pogas, plastilīns (NVS ražojums). Par pārējiem 

materiāliem skolotāja ziņos pirms stundas. 

 Dabaszinībās – rūtiņu klade. 

 Sociālās zinībās – rūtiņu klade. 

 Angļu valoda – rūtiņu klade. 

 Rakstāmpiederumi – PENĀLĪ – 2 zilas pildspalvas un viena krāsaina pildspalva (zaļa), 2 

parastie zīmuļi, līneāls, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi, līme – zīmulītis, šķēres. 

 Burtnīcas – 6 līniju burtnīcas (1. klašu), 4 rūtiņu burtnīcas (parastās), burtnīcu vāciņi, A4 

mapīte ar gumiju darba lapām. 

 Dienasgrāmatu pērk skola.                                                                            2019./2020. 

Ikdienai maiņas apavi auduma maisiņā ar vārdu. 

Visas mācību grāmatas jāapvāko!  



 

2.kl. skolēniem nepieciešams: 

 Sportā – īsais un garais sporta tērps, sporta apavi.  

Peldlietas: meitenēm peldkostīms (vēlams kopējais), 

zēniem peldbikses (nedrīkst būt peldšorti), peldcepure, 

gumijas čības, dvielis, švamme, dušas želeja/ziepes. 

Lietas ielikt atsevišķā maisiņā vai somā. Paredzēt arī 

maisiņu slapjām drēbēm. 

 Vizuālajā mākslā – krāsas (akvareļa, guaša), pasteļa krītiņi, otas (guaša, akvareļa), 

ūdenstrauks, palete, zīmuļi, flomasteri, dažāda smalkuma melni marķieri, A3 zīmēšanas 

papīrs - akvareļu 2 bloki un parastais (kopā 3 bloki), A3 neglancēts krāsainā kartona bloks, 

kaste lietu glabāšanai. 

 Rokdarbos – PVA līme, līmes zīmulis, šķēres, aplikāciju papīrs, A4 krāsains neglancēts 

divpusējs kartons, dabas materiāli, dzijas, pogas, plastilīns (NVS raž.). Par pārējiem 

materiāliem skolotāja savlaicīgi ziņos pirms stundas. 

 Dabaszinībās un sociālajās zinībās – pierakstus turpinās 1. kl. iesāktajā kladē. 

 Angļu valodā – rūtiņu klade (var turpināt arī 1.kl. kladītē) 

 Rakstāmpiederumi – PENĀLĪ – 2 zilas pildspalvas un viena krāsaina pildspalva, 

parastais zīmulis, līneāls, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi, līme – zīmulītis, šķēres. 

 Burtnīcas – 6 līniju burtnīcas (3. klašu ar punktiņiem), 4 rūtiņu burtnīcas (parastās), 

burtnīcu vāciņi, rūtiņu klade un līniju klade, A4 mapīte ar gumiju darba lapām 

 Dienasgrāmatu pērk skola.                                                                             2019./2020. 

Ikdienai maiņas apavi auduma maisiņā ar vārdu. 

Visas mācību grāmatas jāapvāko. 

Ārpusstundu lasīšanai ieteicamais grāmatu 

saraksts 2. kl. 

1. Latviešu tautas pasakas. 

2. M.Stārastes darbi bērniem. 

3. E. Blaitona “Slavenais Pīlēns Tims”. 

4. N. Nosovs “Nezinīša un viņa draugu piedzīvojumi” 

5. K. Nestlingere “Vaukšķis” 

6. E. Gulbe un L. Lošina “ Lilallā un viņas pigoriņi” 

7. M. Cielēnas pasakas. 

 

 

Lasīšanai derīga arī jebkura cita saistoša lasāmviela! Var izmantot arī “Bērnu žūrijas” 

piedāvājumu. 

Par izlasīto jāveic ieraksts ārpusstundu lasīšanas kladē! 

 



3. kl. skolēniem nepieciešams: 

Sportā – īsais un garais sporta tērps, sporta apavi. 

Peldlietas: meitenēm peldkostīms (vēlams kopējais), 

zēniem peldbikses (nedrīkst būt peldšorti), peldcepure, 

gumijas čības, dvielis, švamme, dušas želeja/ziepes. 

Lietas ielikt atsevišķā maisiņā vai somā. Paredzēt arī 

maisiņu slapjām drēbēm. 

 Vizuālajā mākslā – krāsas (akvareļa, guaša), pasteļa krītiņi, otas (guaša, akvareļa), 

ūdenstrauks, palete, zīmuļi, flomasteri, dažāda smalkuma melni marķieri, A3 zīmēšanas 

papīrs- akvareļu 1 bloks un parastais (kopā 2 bloki), A3 neglancēts krāsainā kartona bloks, 

kaste lietu glabāšanai. 

 Rokdarbos – PVA līme, līmes zīmulis, šķēres, aplikāciju papīrs, A4 neglancēts divpusējs 

krāsainais kartons, dabas materiāli, dzijas, plastilīns (NVS raž.). Par pārējiem materiāliem 

skolotāja ziņos pirms stundas. 

 Dabaszinībās – pierakstus turpinās 1. un 2. kl. iesāktajā kladē (ja nav, iegādāties plāno 

rūtiņu kladi) 

 Angļu valodā – rūtiņu klade. 

 Rakstāmpiederumi – PENĀLĪ – 2 zilas pildspalvas un viena krāsaina pildspalva, 

parastais zīmulis, līneāls, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi, līme – zīmulītis, šķēres. 

 Burtnīcas – 7 līniju burtnīcas (3. klašu ar punktiņiem), 5 rūtiņu burtnīcas (parastās), 

burtnīcu vāciņi, plānā, platā rūtiņu klade un plānā, platā līniju klade, A4 mapīte ar gumiju 

darba lapām 

 Dienasgrāmatu pērk skola.                                                                            2019./2020. 

Ikdienai maiņas apavi auduma maisiņā ar vārdu. 

Visas mācību grāmatas jāapvāko!  

Ārpusstundu lasīšanai ieteicamais grāmatu saraksts 3. kl.: 

1. I. Ziedonis “Krāsainās pasakas”. 

2. Latviešu tautas pasakas. 

3. K. Skalbe “Kaķīša dzirnavas”.  

4. M. Cielēna “Pilsētas pasakas, pasaules pasakas”. 

5. A. Lindgrēna “Grāmata par Pepiju Garzeķi”. 

6. I. Abedi “Sveiki, esmu Lola!” 

7. L.Berzinska “Pļavas pasakas”. 

8. N.Nosovs “Nezinīša un viņa draugu piedzīvojumi”. 

9. 9. K.Nestlingere “Vaukšķis”. 

 

Lasīšanai derīga arī jebkura cita saistoša lasāmviela! 

Par izlasīto jāveic ieraksts ārpusstundu lasīšanas kladē! 

 



4. kl. skolēniem nepieciešams: 

 Sportā – īsais un garais sporta tērps, sporta apavi. 

Peldlietas: meitenēm peldkostīms (vēlams kopējais), 

zēniem peldbikses (nedrīkst būt peldšorti), peldcepure, 

gumijas čības, dvielis, švamme, dušas želeja/ziepes. 

Lietas ielikt atsevišķā maisiņā vai somā. Paredzēt arī 

maisiņu slapjām drēbēm. 

 Vizuālajā mākslā – krāsas (akvareļa, guaša), pasteļa krītiņi, otas (guaša, akvareļa), 

ūdenstrauks, palete, zīmuļi, flomasteri, dažāda smalkuma melni marķieri, A3 zīmēšanas 

papīrs- akvareļu 1 bloks un parastais (kopā 2 bloki), A3 neglancēts krāsainā kartona bloks, 

kaste lietu glabāšanai. 

 Rokdarbos – PVA līme, līmes zīmulis, šķēres, aplikāciju papīrs, A4 neglancēts divpusējs 

krāsainais kartons, dabas materiāli, dzijas, pogas, lentītes, plastilīns (NVS raž.) Par 

pārējiem materiāliem skolotāja ziņos pirms stundas. 

 Dabaszinībās – rūtiņu klade. 

 Sociālās zinības – rūtiņu klade 

 Angļu valodā – rūtiņu klade. 

 Rakstāmpiederumi – PENĀLĪ – 2 zilas pildspalvas un viena krāsaina pildspalva, 

parastais zīmulis, līneāls, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi, līme – zīmulītis, šķēres. 

 Burtnīcas – 7 līniju burtnīcas (4. klašu ), 5 rūtiņu burtnīcas (parastās), burtnīcu vāciņi,  

biezā rūtiņu klade un biezā līniju klade. 

                                                                                                                            2019./2020. 

Ikdienai maiņas apavi auduma maisiņā ar vārdu. 

Visas mācību grāmatas jāapvāko. 

Ārpusstundu lasīšanai ieteicamais grāmatu saraksts 4. kl.: 

1. Vika dzeja. 

2. A. Sakses pasakas. 

3. M. Runguļa, I. Zanderes, U. Ausekļa, 

 I. Samauskas, L. Stumbres darbi bērniem. 

4. E. B. Vaits “Šarlotes tīkls”. 

5.  Dž. Rodāri “Dželsomīno Melu zemē”. 

6. T. Jansone “Neredzamais bērns”. 

7. Ē. Kestners “Emīls un Berlīnes zēni”. 

8. A. Neiburga “Tille un Suņu vīrs”. 

9. V. Rūmnieks “Ozola grāmata”. 

 

Lasīšanai derīga arī jebkura cita saistoša lasāmviela! 

Par izlasīto jāveic ieraksts ārpusstundu lasīšanas kladē! 

 

 


