
Mācību grāmatas, darba burtnīcas un mācību līdzekļi 1.b un 1.c klasei 2019./ 2020. m. g. 

  Vispārējās pamatizglītības programmai ( IP kods 21011111) 
 

 

Mācību priekšmets Autors, nosaukums Izdevuma veids Izdevniecība Mācību līdzekļi 

 

Latviešu  

valoda 

Andersone G. u.c. Raibā pasaule 1. klasei. 

Latviešu valoda 1 

Mācību grāmata ar 

pielikumu “Lasīsim” 

Zvaigzne ABC  

 
Rakstāmpiederumu komplekts  

( penālis): 2 parastie zīmuļi, krāsainie 

zīmuļi, zīmuļu asināmais, lineāls (20cm), 

dzēšgumija, pildspalva. 

 

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

Rūtiņu burtnīcas – 7 gab. 

Rūtiņu klade- 48.lpp 

Nošu burtnīca 

Andersone G. u.c. Raibā pasaule 1. klasei. 

Latviešu valoda 2 

Mācību grāmata ar 

pielikumu “Lasīsim” 

Matemātika Valtasa I. Matemātika 1.klasei 
Mācību grāmata  1. un 

2.daļa 
Pētergailis 

Dabaszinības  Arājs R.u.c. Izzini pasauli! Dabaszin. 1. klasei Mācību grāmata  Zvaigzne ABC  

 

Ētika  Golubova V.u.c. Ētika   Burtnīca 1.klasei Zvaigzne ABC 

Sociālās zinības Sociālās zinības 1.klasei 1. un 2. daļas Darba burtnīca 1. un 2. 

daļas 

Zvaigzne ABC 

Angļu valoda  Bright Ideas   1 Mācību grāmata, DB OXFORD 

Mūzika Vilkārse I. u.c. Mūzika 1.klasei Mācību grāmata, DB Zvaigzne ABC 

 

Vizuālā māksla Mājturība un tehnoloģijas 

Darba mape A3 formāts 

A4 formāta zīmēšanas bloki  

A3 formāta zīmēšanas bloki 

Akvareļu papīra bloks A4 formāts 

Akvareļu papīra bloks A3 formāts 

Krāsainas A4 kartona loksnes (nepirkt glancēto) 

Parastais zīmulis HB, B 

Dzēšgumija 

Krāsu zīmuļi ( 18/24 gab.) 

Pasteļa 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 ( krievu raž.) 

Guaša krāsas ( 12 krāsas; krievu raž.) 

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) 

Šķēres 

Līmes zīmulis 

PVA līme 

Abpusējs krāsainais papīrs ( aplikāciju papīrs) 

Krāsainas A4 kartona loksnes ( nepirkt glancēto, atsevišķas kartona 

loksnes var nopirkt Zvaigzne ABC, Freko u.c.; fons darbiņiem, var turēt 

mājās rezerves). 

A4 zīmēšanas bloks 

Plastilīns ( mīksts, apaļie plēvītēs) 

Materiāls galda apklāšanai 

 

 Rudenī vācam koku lapas 

 Vēlams iekrāt iepakojuma kastītes, krāsainus attēlus no 

žurnāliem, kalendāriem ar dabas ainavām, ziediem, dzīvniekiem; 

tualetes papīra rullīšu viducīšus. 

 Iespējami arī citi vizuālās mākslas un mājturības un 

tehnoloģijas izteiksmes līdzekļi, par tiem savlaicīgi tiks ierakstīts 

e-klases žurnālā. 

 

Dienasgrāmatas skolēniem tiks izsniegtas, uzsākot mācību gadu! 

Jāiegādājas tie materiāli, kas atrodas iekrāsotajos laukumos. 
 



Mācību grāmatas, darba burtnīcas un mācību līdzekļi 1.a klasei 2019./ 2020. m. g. 

  Profesionāli orientētā virziena programmai (IP kods 11014111) 
 

Mācību priekšmets Autors, nosaukums Izdevuma veids Izdevniecība Mācību līdzekļi 

 

Latviešu  

valoda 

Andersone G. u.c. Raibā pasaule 1. klasei. 

Latviešu valoda 1 

Mācību grāmata ar 

pielikumu “Lasīsim” 

Zvaigzne ABC  

 Rakstāmpiederumu komplekts: 2 

parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi, zīmuļu 

asināmais, lineāls (20cm), dzēšgumija, 

pildspalva. 

 

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

Rūtiņu burtnīcas – 7 gab. 

Rūtiņu klade- 48.lpp 

Nošu burtnīca 

Andersone G. u.c. Raibā pasaule 1. Klasei. 

Latviešu valoda 2 

Mācību grāmata ar 

pielikumu “Lasīsim” 

Matemātika Valtasa I. Matemātika 1.klasei 
Mācību grāmata  1. un 

2.daļa 
Pētergailis 

Dabaszinības  Arājs R.u.c. Izzini pasauli! Dabaszin. 1. klasei Mācību grāmata  Zvaigzne ABC  

 

Sociālās zinības Sociālās zinības 1.klasei 1. un 2. daļas Darba burtnīca 1. un 2. 

daļas 

Zvaigzne ABC 

Angļu valoda  Bright Ideas   1 Mācību grāmata, DB OXFORD 

Mūzika Vilkārse I. u.c. Mūzika 1.klasei Mācību grāmata, DB Zvaigzne ABC 
 

Vizuālā māksla Mājturība un tehnoloģijas 

Darba mape A3 formāts 

A4 formāta zīmēšanas bloki  

A3 formāta zīmēšanas bloki 

Akvareļu papīra bloks A4 formāts 

Akvareļu papīra bloks A3 formāts 

Krāsainas A4 kartona loksnes (nepirkt glancēto) 

Krāsainas A3 kartona loksnes (nepirkt glancēto) 

Parastais zīmulis HB, B, B2 

Dzēšgumija 

Krāsu zīmuļi ( 24 kr.) 

Vaska krītiņi ( 12 kr.) 

Pasteļa krītiņi ( 25 kr.) 

Flomāsteri ( 16/18 krāsas) 

Akvareļa krāsu otas ( mīkstās) – 4gab. ( 6, 10, 14, 20 izm.) 

Guaša krāsu otas ( saru, cietās) – 5 gab. (2, 6, 10, 16, 24 izm.) 

Akvareļa krāsas (12 krāsas, krievu raž.) 

Guaša krāsas ( 12 krāsas; krievu raž.) 

Ūdens trauks 

Palete krāsu jaukšanai 

Vaska drāna/galdauts ( 65X50) 

Plastilīns ( mīksts, apaļie plēvītēs; 12/18 kr.) 

Papīra šķīvīšu komplekts ( 800 x 600 )  1 iepak. ( 18 gab.) 

Švammīte vai lupatiņa 

Priekšauts vai halāts ( lai nenosmērētu drēbes ar krāsām) 

Šķēres 

Līmes zīmulis 

PVA līme 

Abpusējs krāsainais papīrs ( aplikāciju papīrs) 

Krāsainas A4 kartona loksnes ( nepirkt glancēto, atsevišķas kartona 

loksnes var nopirkt Zvaigzne ABC, Freko u.c.; fons darbiņiem, var turēt 

mājās rezerves). 

A4 zīmēšanas bloks 

Plastilīns ( mīksts, apaļie plēvītēs) 

Materiāls galda apklāšanai 

 

 Rudenī vācam koku lapas 

 Vēlams iekrāt iepakojuma kastītes, krāsainus attēlus no 

žurnāliem, kalendāriem ar dabas ainavām, ziediem, dzīvniekiem; 

tualetes papīra rullīšu viducīšus. 

 Iespējami arī citi vizuālās mākslas un mājturības un 

tehnoloģijas izteiksmes līdzekļi, par tiem savlaicīgi tiks ierakstīts 

e-klases žurnālā. 

 

 

Dienasgrāmatas skolēniem tiks izsniegtas, uzsākot mācību gadu! 

Jāiegādājas tie materiāli, kas atrodas iekrāsotajos laukumos. 


