
 

Individuālie mācību piederumi 1.b, 1.c  2022./ 2023. m. g. 
  Vispārējās pamatizglītības programmai ( IP kods 21011111) 

 
 

Rakstāmpiederumu komplekts  

( penālis): 2 parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi, zīmuļu asināmais, lineāls (20cm), 

dzēšgumija, 2 pildspalvas ( zila vai melna), līmes zīmulis, šķēres. 

 

Līniju burtnīcas 1.-2.klasei – 6 gab. 

Rūtiņu burtnīcas – 7 gab. 

A4 formāta rūtiņu klades – 2 gab. 

A4 baltā papīra lapas – 1 paka 

A4 mape ( paredzēta darba lapām) – 1 gab. 

Nošu burtnīca A5 formāts – 1 gab. 

A4 mapīte ar ātršuvēju – 1 gab. 

Sporta tērps garais - sportošanai ārā, īsais - sportošanai iekštelpās 

bikses, šorti 

T-krekls (iespējama vienotu krekliņu iegāde klasei) 

jaka ar garām piedurknēm, 

īsās zeķes 

sporta apavi 

sporta maisiņš tērpam  

 

Ritmikas tērps 

Meitenēm- Svārki, legingi, T-krekls, īsās zeķes, češkas, matu gumija. 

Zēniem- Šorti, T-krekls, īsās zeķes, češkas 

 

Ūdenspudele 

Maiņas apavi 
 

Vizuālā māksla Dizains  un tehnoloģijas 

A4 formāta zīmēšanas bloki  

A3 formāta zīmēšanas bloki 

Akvareļu papīra bloks A3 formāts  

A4 krāsainais puskartons (divpusējais)  1komplekts 

Aplikāciju papīrs 

Parastais zīmulis HB, B, dzēšgumija 

Krāsu zīmuļi ( 12/18/24 gab.) 

Melns marķieris un  2gab. rapidogrāfi ( smalks un rupjš) 

Eļļas pasteļu krītiņi ( 16/12 krāsas), flomāsteri ( 12/16 krāsas) 

Akvareļa krāsu otas ( mīkstās) – 3gab. ( 10, 14, 20 izm.)  

Guaša krāsu otas ( saru, cietās) – 3 gab. (6, 10, 24 izm.) 

Akvareļa krāsas  

Guaša krāsas ( 12 krāsas;) 

Ūdens trauks 

Palete krāsu jaukšanai 

Vaska drāna/galdauts ( 80x80 cm) 

Plastilīns ( mīksts, apaļie plēvītēs, 6 krāsas) 

Paliktnis veidošanai 

Lupatiņa ( trauku, susināšanai)  

Liels t- krekls. ( lai nenosmērētu drēbes ar krāsām) 

o Šķēres ar asiem galiem 

o Līmes zīmulis, PVA līme, līmes otiņa 

o Abpusējs krāsainais papīrs (aplikāciju papīrs, A4) 

o A4 krāsainais kartons (divpusējs) 

o A4 krāsainais puskartons (divpusējs) 

o A4 akvareļu papīrs  

o Salvetes, kreppapīrs, dāvanu iesaiņošanas papīrs 

o Plastilīns, plastilīna nazis, paliktnis plastilīna veidošanai 

o Dzijas kamoliņi 

o Produkti ēdienu pagatavošanai (būs informācija e-klasē, kad un kas 

nepieciešams) 

 

Mācību grāmatas un darba burtnīcas skolēniem nodrošinās skola! 
 



 

Individuālie mācību piederumi 1.a klasei 2022./ 2023. m. g. 
Vispārējās pamatizglītības programmai ( IP kods 21011111) ar mākslas novirzienu 

 
 

Rakstāmpiederumu komplekts  

( penālis): 2 parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi, zīmuļu asināmais, lineāls (20cm), 

dzēšgumija, 2 pildspalvas ( zila vai melna), līmes zīmulis, šķēres. 

 

Līniju burtnīcas 1.-2.klasei – 6 gab. 

Rūtiņu burtnīcas – 7 gab. 

A4 formāta rūtiņu klades – 2 gab. 

A4 baltā papīra lapas – 1 paka 

A4 mape ( paredzēta darba lapām) – 1 gab. 

Nošu burtnīca A5 formāts – 1 gab. 

A4 mapīte ar ātršuvēju – 1 gab. 

Sporta tērps garais - sportošanai ārā, īsais - sportošanai iekštelpās 

bikses, šorti 

T-krekls (iespējama vienotu krekliņu iegāde klasei) 

jaka ar garām piedurknēm, 

īsās zeķes 

sporta apavi 

sporta maisiņš tērpam  

 

Ritmikas tērps 

Meitenēm- Svārki, legingi, T-krekls, īsās zeķes, češkas, matu gumija. 

Zēniem- Šorti, T-krekls, īsās zeķes, češkas 

 

Ūdenspudele 

Maiņas apavi 
 
 

Vizuālā māksla Dizains  un tehnoloģijas 
A4 formāta zīmēšanas bloki  

A3 formāta zīmēšanas bloki 

Akvareļu papīra bloks A4 formāts 

Akvareļu papīra bloks A3 formāts 

Krāsainas A4 kartona loksnes (nepirkt glancēto) 

Aplikāciju papīrs 

Parastais zīmulis HB, B, dzēšgumija 

Krāsu zīmuļi ( 18/24 gab.) 

Melns marķieris un  2gab. rapidogrāfi ( smalks un rupjš) 

Eļļas pasteļu krītiņi ( 16/12 krāsas), flomāsteri ( 12/16 krāsas) 

Akvareļa krāsu otas ( mīkstās) – 3gab. ( 10, 14, 20 izm.) 

Guaša krāsu otas ( saru, cietās) – 3 gab. (2,6, 10,16, 24 izm.) 

Akvareļa krāsas 

Guaša krāsas ( 12 krāsas ) 

Ūdens trauks 

Palete krāsu jaukšanai 

Vaska drāna/galdauts ( 65X50) 

Plastilīns ( mīksts, apaļie plēvītēs, 6 krāsas) 

Paliktnis veidošanai 

Švammīte vai lupatiņa 

Priekšauts vai halāts ( lai nenosmērētu drēbes ar krāsām) 

o Šķēres ar asiem galiem 

o Līmes zīmulis, PVA līme, līmes otiņa 

o Abpusējs krāsainais papīrs (aplikāciju papīrs, A4) 

o A4 krāsainais kartons (divpusējs) 

o A4 krāsainais puskartons (divpusējs) 

o A4 akvareļu papīrs 

o Salvetes, kreppapīrs, dāvanu iesaiņošanas papīrs 

o Plastilīns, plastilīna nazis, paliktnis plastilīna veidošanai 

o Dzijas kamoliņi 

Produkti ēdienu pagatavošanai (būs informācija e-klasē, kad un kas nepieciešams) 

 

Mācību grāmatas un darba burtnīcas skolēniem nodrošinās skola! 
 


