
Skaistkalnes vidusskola 

izglītojamiem nepieciešamie individuālie mācību piederumi, kas jāpērk vecākiem 

mācību 

priekšmets 

 

 

1.klase 

 

2.klase 

 

3.klase 

 

4.klase 

latviešu valoda 4 līniju burtnīcas, kas 

paredzētas 1.klasei 

6 līniju burtnīcas( 

1.,2.klasei),penālis-

pildspalvas, pelēkais zīmulis, 

lineāls(30cm),dzēšgumija, 

zīmuļu asināmais 

6 līniju burtnīcas (3. kl. 

paredzētas), 

2 krāsainās pildspalvas. 

2 līniju klades, 

mape kopētajām darba lapām, 

penālis ar visiem 

rakstāmpiederumiem 

literatūra  1 līniju burtnīca 

angļu valoda mapīte darba lapām un 

valodas atgādnēm. 

mapīte darba lapu un valodas 

atgādnēm,1 līniju burtnīca(1.-

2.kl.lineatūra) 

 

mapīte darba lapu 

glabāšanai, 1 līniju burtnīca 

(3.kl.lineatūra), 1 klade – 

vārdiņiem un valodas 

lietojumam 

1 līniju burtnīca,  1pierakstu 

klade vārdiņiem un valodas 

lietojumam, mapīte darba lapu 

glabāšanai 

 

krievu valoda  1 līniju burtnīca, klade. 

matemātika 4 rūtiņu burtnīcas, kas 

paredzētas 1.klasei 

6 rūtiņu burtnīcas(1.,2.klasei) 6 rūtiņu burtnīcas 2 rūtiņu klades, 

lineāls 30 cm 

 

datorika  rūtiņu klade 



sociālās zinības 

un vēsture 

 līniju burtnīca  rūtiņu burtnīca pierakstiem 

(18 lapas) 

krāsainie zīmuļi 

dizains un 

tehnoloģijas 

krāsainais aplikāciju 

papīrs A4 , krāsainais 

kartons A4, PVA līme, 

guašas krāsas, akvareļu 

krāsas, 3 dažāda izmēra 

otiņas ,trauciņš ūdenim, 

palete krāsu jaukšanai, 

flomasteri, eļļas 

pasteļkrītiņi(oil pastels), 

plastilīns, zīmēšanas 

bloki A4 

A4 zīmēšanas bloks,šķēres, 

krāsainie papīri, krāsainais 

kartons, līmes-PVA, līmes 

zīmulis, tamboradata, 

plastilīns 

A4 – zīmēšanas bloks; 

aplikāciju papīrs, līmes 

zīmulis, šķēres, plastilīns, 

tamboradata, dzija. 

Cirkulis, šķēres, adatas, 

lāpāmadata., pogas, diegi. 

Ievākt un, ja nepieciešams, 

izžāvēt dabas materiālus – 

čiekurus, smilgas, plakanus 

akmentiņus, gliemežvākus, 

ziedus u. tml. 

 

A4 rūtiņu klade 

filcējamais materiāls, 

filcējamās adatas (vairākas, jo 

var salūzt) 

tamboradata, dzija, šķēres 

vizuālā māksla A4 zīmēšanas bloks, guaša 

krāsas(12 krāsu toņi)+1 baltās 

guaša krāsas pudelīte, 

akvareļkrāsas, dažāda izmēra 

otas, galda pārklājs, 

flomasteri, krāsainie zīmuļi, 

pasteļkrītiņi, 

dvielītis(rokām),mapīte 

darbiņiem. 

A3, A4 – zīmēšanas bloki;  

● krāsu zīmuļi – 12; 

 ● Flomāsteri  

● Pasteļkrītiņi - mīkstie  

● Guaša krāsas – liela, maza 

ota  

● Akvarelis – liela, maza 

ota  

● Mapīte, kabatiņa 

(ieliekama no sāna) – 

aplikācijai.  

Visiem piederumiem jābūt 

iezīmētiem ar iniciāļiem! 

zīmēšanas bloks,  krāsas, 

ūdens trauciņš, otas, eļļas 

pasteļkrītiņi, plastilīns 



mūzika nošu burtnīca, 2 parastie 

zīmuļi, dzēšgumija, 

mapīte darba lapām 

nošu burtnīca, 2 parastie 

zīmuļi, dzēšgumija, mapīte 

darba lapām 

nošu burtnīca, 2 parastie 

zīmuļi, dzēšgumija, mapīte 

darba lapām 

nošu burtnīca, 2 parastie 

zīmuļi, dzēšgumija, mapīte 

darba lapām 

sports un veselība Īsais un garais sporta 

tērps, sporta apavi, 

auduma maisiņš sporta 

tērpam 

Īsais un garais sporta tērps, 

sporta apavi, auduma maisiņš 

sporta tērpam 

Īsais un garais sporta tērps, 

sporta apavi, auduma 

maisiņš sporta tērpam 

Īsais un garais sporta tērps, 

sporta apavi, auduma maisiņš 

sporta tērpam 

papildus 

nepieciešams 

penālī:krāsu zīmuļi, 

dzēšgumija,parastais 

zīmulis, zīmuļu 

asināmais,zilas krāsas 

pildspalva, lineāls – īsais 

un garais(30cm), līmes 

zīmulis, šķēres, 

vāciņi mācību grāmatām, 

darba burtnīcām 

pildspalva, zīmulis, lineāls, 

dzēšgumija,zīmuļu asināmais, 

šķēre u.c. piederumi, kas 

atrodas penālī. 

 mapīte (A4 formāta) kopēto 

darba lapu uzglabāšanai. 

vāciņi mācību grāmatām, 

darba burtnīcām. 

pildspalva, zīmulis, lineāls, 

dzēšgumija,zīmuļu 

asināmais, šķēre u.c. 

piederumi, kas atrodas 

penālī. 

 mapīte (A4 formāta) kopēto 

darba lapu uzglabāšanai. 

vāciņi mācību grāmatām, 

darba burtnīcām. 

pildspalva, zīmulis, lineāls, 

dzēšgumija,zīmuļu asināmais, 

šķēre u.c. piederumi, kas 

atrodas penālī. 

 mapīte (A4 formāta) kopēto 

darba lapu uzglabāšanai. 

vāciņi mācību grāmatām, 

darba burtnīcām. 

vasarā jāizlasa   vasarā izlasīt-10 latviešu 

tautas pasakas(iekārtot 

burtnīcu, kurā ieraksta 

izlasītās pasakas nosaukumu 

un uzzīmē ilustrāciju). 

jaunākās literatūras bērnu 

grāmata ar vismaz 50 

lpp.teksta. 

5 latviešu tautas pasakas, 

5 latviešu tautas teikas. 

Pierakstus veic ārpusklases 

lasīšanas burtnīcā! 

Vasarā jāizlasa 1 grāmata 

apmēram 100 lpp., par kuru 

būs jāpastāsta. 

 


