
 

 

 

 

 

 

 

Svētes pamatskolas izglītojamo 

individuālie mācību līdzekļi 

2022./2023.m.g. 

  



UZSĀKOT MĀCĪBAS 1.KLASĒ, BŪS NEPIECIEŠAMS: 

 Līniju burtnīcas 1. - 2.klasei – 3 gab. 

 Rūtiņu burtnīcas ( mazās rūtiņas) – 2 gab. 

 Vāciņi burtnīcām, grāmatām, dienasgrāmatai 

 Penālis ( zila pildspalva (2.sem.), parastais zīmulis, krāsu 

zīmuļi, flomāsteri, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, šķēres) 

 Trīs dažāda lieluma otas, palete, ūdens trauciņš 

 Līmes zīmulis 

 Plastilīns 

 Lineāls 

 Guašas krāsas 

 Akvareļkrāsas 

 Eļļas krītiņi 

 Aplikāciju papīrs, krāsains no abām pusēm 

 Krāsainais kartons 

 Sporta tērps, sporta apavi – sportošanai iekštelpās un āra 

nodarbībām 

 Maiņas apavi, maisiņš apaviem 

 

  



UZSĀKOT MĀCĪBAS 2.KLASĒ, BŪS NEPIECIEŠAMS:  

LATVIEŠU VALODA -  4 līniju burtnīcas (paredzētas 2. klasei, apvākotas) 

MATEMĀTIKA -  2 mazo  rūtiņu burtnīcas (apvākotas)  

MŪZIKA -  Rakstāmpiederumi, krāsainie zīmuļi, dzēšgumija 

ANGĻU VALODA -  1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca 

VIZUĀLĀ MĀKSLA -  1 lielais, 2 mazie zīmēšanas bloki, aplikāciju papīrs  - 2 gab, (A4 

krāsains no abām pusēm, bez spīduma) 2 krāsainie kartoni (A4, krāsains no abām 

pusēm, bez spīduma), līmes zīmulis, šķidrā PVA līme, šķēres (smailiem galiem, asas), 3 

izmēru otas (arī lielā), parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri,, akvareļu krāsas, 

guašas krāsas (obligāti ar balto), trauks ūdenim, krāsu jaukšanas palete, papīra dvielīši 

otām un slaucīšanai, plastilīns (košās krāsās, mīksts), eļļas pasteļkrītiņi (25 krāsas), A3 

mape, avīzes galda apklāšanai  

Vēl būs nepieciešams (skolotāja informēs): dzija dažādās krāsās, audumu atgriezumi, 

dažāda lieluma pogas, diegs, šujamā adata, gliemežvāki, sausie ziedi, tamboradata, 

čiekuri, pērlītes, krellītes, līmes pistole ar līmes stienīšiem  

SPORTS – sporta tērps (īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē, 

sporta apavi nodarbībām laukumā)  

RAKSTĀMPIEDERUMI (parastais zīmulis, zila pildspalva, lineāls, zīmuļu asināmais, 

dzēšgumija, krāsainie zīmuļi) sakārtoti penālī. Krāsainie zīmuļi un flomāsteri var būt 

atsevišķā penālī.  

 VĒL:  

 Dienasgrāmata būs skolā  

 Svētku apģērbs tumšas krāsas (melnas, zilas) bikses/svārki, balta blūze/krekls, 

baltas/melnas kurpes.  

 Pāraujamie apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj uz grīdas švīkas (kopā ar maisiņu 

atstāšanai garderobē)  

  



UZSĀKOT MĀCĪBAS 3.KLASĒ, BŪS NEPIECIEŠAMS:  

LATVIEŠU VALODA  - 4 līniju burtnīcas (paredzētas 3.klasei, apvākotas), 1 plānā līniju 

klade (darbam klasē) 

MATEMĀTIKA  - 2 rūtiņu burtnīcas (apvākotas), plānā rūtiņu klade pierakstiem 

MŪZIKA  - rakstāmpiederumi, krāsainie zīmuļi, dzēšgumija 

ANGĻU VALODA -  1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca, A4 mape darba 

lapām  

VIZUĀLĀ MĀKSLA -  1 lielais, 2 mazie akvareļu bloki, 2 komplekti aplikāciju papīra (A4 

krāsains no abām pusēm, bez spīduma), 2 komplekti krāsainā kartona (A4, krāsains no 

abām pusēm, bez spīduma), A4 mape krāsainajam  papīram, līmes zīmulis, PVA līme, 

šķēres (asas), 3 izmēru otas , parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, akvareļu 

krāsas, guaša krāsas (obligāti ar balto), trauks ūdenim, krāsu jaukšanas palete, plastilīns 

(košās krāsās, mīksts), eļļas pasteļkrītiņi (25 krāsas), avīzes, līmes pistole, līmes stienīši. 

Vēl būs nepieciešams (skolotāja informēs): dzija dažādās krāsās, audumu atgriezumi, 

dažāda lieluma pogas, diegs, šujamā adata, tamboradata.  

SPORTS – sporta tērps (īsais, garais), 2 pāri sporta apavu (ar balto zoli vingrošanai zālē, 

sporta apavi nodarbībām laukumā)  

RAKSTĀMPIEDERUMI : parastais zīmulis, zila pildspalva, 20cm lineāls, zīmuļu asināmais, 

dzēšgumija, krāsainie zīmuļi) sakārtoti penālī. Krāsainie zīmuļi un flomāsteri var būt 

atsevišķā penālī, cirkulis 

VĒL:  

 Svētku apģērbs tumšas krāsas (melnas, zilas) bikses/svārki, balta blūze/krekls, 

baltas/melnas kurpes.  

 Pāraujamie apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj uz grīdas švīkas (kopā ar maisiņu 

atstāšanai garderobē) 

 

  



UZSĀKOT MĀCĪBAS 4.KLASĒ, BŪS NEPIECIEŠAMS:  

LATVIEŠU VALODA - 6 līniju burtnīcas (paredzētas 3.klasei, apvākotas), līniju klade 

darbam klasē. 

MATEMĀTIKA  - 4 rūtiņu burtnīcas (apvākotas), rūtiņu klade darbam klasē, cirkulis. 

MŪZIKA -  Rakstāmpiederumi, krāsainie zīmuļi, dzēšgumija. 

ANGĻU VALODA  - 1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca. 

VIZUĀLĀ MĀKSLA,  - 1 lielais, 1 mazais akvareļu  bloks, 1 aplikāciju papīra iepakojums (A4 

krāsains no abām pusēm, bez spīduma, mācību gada laikā papildināms ar trūkstošajām 

krāsām),  1 krāsainais kartona iepakojums (A4, krāsains no abām pusēm, bez spīduma, 

mācību gada laikā papildināms ar trūkstošajām krāsām),  2 līmes zīmuļi, šķidrā PVA lime 

(mācību gada laikā papildināma), šķēres (asas), 5 izmēru otas (gan taisnas, gan spicas, 

obligāti klājota), parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 30cm un 20cm plastmasas 

lineāli, akvareļu krāsas, guašas krāsas (obligāti ar balto), trauks ūdenim, krāsu jaukšanas 

palete, dvielītis, plastilīns (mīksts), eļļas pasteļkrītiņi (25 krāsas),  avīzes . Vēl būs 

nepieciešams (skolotāja informēs): dzija dažādās krāsās, audumu atgriezumi, diegi, 

šujamā adata, lāpāmā adata, tamboradata, adāmadatas (īsās), līmes pistole, līmes 

stienīši, dažādi attēli (no kalendāriem), dabas materiāli, pērlītes, lentītes, u.c. 

RAKSTĀMPIEDERUMI (parastais zīmulis, 2 zilas krāsas pildspalvas, zīmuļu asināmais, 

dzēšgumija, krāsainie zīmuļi) sakārtoti penālī.  

SPORTS – sporta tērps (īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē, 

sporta apavi nodarbībām laukumā)  

 Svētku apģērbs tumšas krāsas (melnas, zilas) bikses/svārki, balta blūze/krekls, 

baltas/melnas kurpes.  

 Pāraujamie apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj uz grīdas švīkas (kopā ar auduma 

maisiņu atstāšanai garderobē). 

 

  



UZSĀKOT MĀCĪBAS 5.KLASĒ, BŪS NEPIECIEŠAMS:  

LATVIEŠU VALODĀ UN LITERATŪRĀ -  4 līniju burtnīcas (apvākotas) 2 plānās līniju klades, 

krāsainie zīmuļi, flomasteri  

MATEMĀTIKA -  4 rūtiņu burtnīcas (apvākotas), Biezā(96lpp.) rūtiņu klade, lineāls, 

trīsstūra lineāls, caurspīdīgs vai metāla transportieris, cirkulis  

MŪZIKA  - Rakstāmpiederumi, krāsainie zīmuļi, dzēšgumija  

SOCIĀLĀS ZINĪBAS -  1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi  

DABASZINĪBAS -  Rūtiņu klade, rakstāmpiederumi I 

DATORIKA -  1 burtnīca (rūtiņu vai līniju pēc izvēles)  

ANGĻU VALODA -  1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca  

VIZUĀLĀ MĀKSLA  - 1 lielais( A3) 20 lpp.akvareļpapīra bloks, laba ota, ar ko pašam/ai 

gribētos zīmēt. Rūtiņu klade  

SPORTS -  sporta tērps (īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē, 

sporta apavi nodarbībām laukumā)  

RAKSTĀMPIEDERUMI - (parastais zīmulis, 2pildspalvas, 15cm lineāls, zīmuļu asināmais, 

dzēšgumija, krāsainie zīmuļi) sakārtoti penālī. Krāsainie zīmuļi un flomāsteri var būt 

atsevišķā penālī.  

VĒL: 

 Svētku apģērbs tumšas krāsas (melnas, zilas) bikses/svārki, balta blūze/krekls, 

baltas/melnas kurpes.  

 Pāraujamie apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj uz grīdas švīkas (kopā ar maisiņu 

atstāšanai garderobē) 

  



 UZSĀKOT MĀCĪBAS 6. KLASĒ, BŪS NEPIECIEŠAMS:  

LATVIEŠU VALODĀ UN LITERATŪRĀ -  4 līniju burtnīcas (apvākotas) 2 plānās līniju klades, 

krāsainie zīmuļi, flomasteri  

MATEMĀTIKA -  4 rūtiņu burtnīcas (apvākotas), biezā(96lpp.) rūtiņu klade, lineāls, 

trīsstūra lineāls, transportieris, cirkulis, piezīmju blociņš formulām 

MŪZIKA  - Rakstāmpiederumi, krāsainie zīmuļi, dzēšgumija  

KRIEVU VALODA  - Pierakstu klade (rūtiņu)  

SOCIĀLĀS ZINĪBAS -  1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi  

DABASZINĪBAS -  Rūtiņu klade, rakstāmpiederumi  

ANGĻU VALODA  - 1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca  

VIZUĀLĀ MĀKSLA -  1 lielais( A3, 20lpp.) akvareļpapīra bloks , viena laba ota, ar kuru 

pašam/ai gribētos zīmēt. 

SPORTS -  sporta tērps (īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē, 

sporta apavi nodarbībām laukumā)  

VĒSTURE  - 2 rūtiņu klades Rakstāmpiederumi (parastais zīmulis, 2pildspalvas, 15cm 

lineāls, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi) sakārtoti penālī. Krāsainie zīmuļi 

un flomāsteri var būt atsevišķā penālī.  

VĒL:  

 Svētku apģērbs tumšas krāsas (melnas, zilas) bikses/svārki, balta blūze/krekls, 

baltas/melnas kurpes.  

 Pāraujamie apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj uz grīdas švīkas (kopā ar maisiņu 

atstāšanai garderobē) 

  



 UZSĀKOT MĀCĪBAS 7. KLASĒ, BŪS NEPIECIEŠAMS: 

LATVIEŠU VALODĀ UN LITERATŪRĀ -  4 līniju burtnīcas (apvākotas) 2 plānās līniju klades, 

krāsainie zīmuļi, flomasteri  

MATEMĀTIKA  - 4 rūtiņu burtnīcas (apvākotas), biezā(96lpp.) rūtiņu klade, lineāls, 

trīsstūra lineāls, transportieris, cirkulis, neliels blociņš formulām  

MŪZIKA  - Rakstāmpiederumi, krāsainie zīmuļi, dzēšgumija  

KRIEVU VALODA  - Klade.  

SOCIĀLĀS ZINĪBAS  - 1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi  

BIOLOĢIJA  - Rūtiņu klade, rakstāmpiederumi  

ANGĻU VALODA -  1 apvākota klade  

VIZUĀLĀ MĀKSLA  - 1 lielais( A3, 20lpp.) akvareļpapīra bloks , viena laba ota, ar kuru 

gribētos pašam/ai  zīmēt 

SPORTS  - sporta tērps (īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē, 

sporta apavi nodarbībām laukumā)  

ĢEOGRĀFIJA -  Rūtiņu klade, ieteicams „Pasaules ģeogrāfijas atlants” lietošanai mājās  

VĒSTURE  - 2 rūtiņu klades  

RAKSTĀMPIEDERUMI  - parastais zīmulis, 2pildspalvas, 15cm lineāls, zīmuļu asināmais, 

dzēšgumija, krāsainie zīmuļi  sakārtoti penālī. Krāsainie zīmuļi un flomāsteri var būt 

atsevišķā penālī.  

VĒL: 

  Svētku apģērbs tumšas krāsas (melnas, zilas) bikses/svārki, balta blūze/krekls, 

baltas/melnas kurpes.  

 Pāraujamie apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj uz grīdas švīkas (kopā ar maisiņu 

atstāšanai garderobē)  

  



UZSĀKOT MACĪBAS 8. KLASĒ, BŪS NEPIECIEŠAMS:  

LATVIEŠU VALODĀ UN LITERATŪRĀ -  4 līniju burtnīcas (apvākotas) 2 plānās līniju klades, 

krāsainie zīmuļi, flomasteri  

MATEMĀTIKA -  4 rūtiņu burtnīcas (apvākotas), biezā(96lpp.) rūtiņu klade, lineāls, 

trīsstūra lineāls, transportieris, cirkulis  

MŪZIKA -  Rakstāmpiederumi, krāsainie zīmuļi, dzēšgumija 

KRIEVU VALODA -  Klade  

SOCIĀLĀS ZINĪBAS -  1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi  

FIZIKA  - Pierakstu klade, kalkulators  

ĶĪMIJA -  Rūtiņu klade, ķīmisko elementu periodiskā tabula 

BIOLOĢIJA  - Rūtiņu klade, rakstāmpiederumi 

ANGĻU VALODA  - 1 apvākota klade  

VIZUĀLĀ MĀKSLA -  1 lielais( A3, 20lpp.) akvareļpapīra bloks, viena laba ota, ar kuru 

gribētos pašam/ai  zīmēt 

SPORTS -  sporta tērps (īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē, 

sporta apavi nodarbībām laukumā) 

ĢEOGRĀFIJA  - Rūtiņu klade, ieteicams „Pasaules ģeogrāfijas atlants” lietošanai mājās  

VĒSTURE  - 2 rūtiņu klades  

RAKSTĀMPIEDERUMI -  (parastais zīmulis, 2pildspalvas, 15cm lineāls, zīmuļu asināmais, 

dzēšgumija, krāsainie zīmuļi) sakārtoti penālī. Krāsainie zīmuļi un flomāsteri var būt 

atsevišķā penālī.  

VĒL:  

 Svētku apģērbs tumšas krāsas (melnas, zilas) bikses/svārki, balta blūze/krekls, 

baltas/melnas kurpes.  

 Pāraujamie apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj uz grīdas švīkas (kopā ar maisiņu 

atstāšanai garderobē)  

  



UZSĀKOT MACĪBAS 9. KLASĒ, BŪS NEPIECIEŠAMS:  

LATVIEŠU VALODĀ UN LITERATŪRĀ  - 4 līniju burtnīcas (apvākotas) 2 plānās līniju klades, 

krāsainie zīmuļi, flomasteri  

MATEMĀTIKA  - 4 rūtiņu burtnīcas (apvākotas), biezā(96lpp.) rūtiņu klade, lineāls, 

trīsstūra lineāls, transportieris, cirkulis  

MŪZIKA -  Rakstāmpiederumi, krāsainie zīmuļi, dzēšgumija 

KRIEVU VALODA  - Klade  

SOCIĀLĀS ZINĪBAS  - 1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi  

FIZIKA  - Pierakstu klade( var turpināt no iepriekšējā gada), kalkulators  

ĶĪMIJA -  Rūtiņu klade, ķīmisko elementu periodiskā tabula  

BIOLOĢIJA  - Rūtiņu klade, rakstāmpiederumi  

ANGĻU VALODA  - 1 apvākota klade  

VIZUĀLĀ MĀKSLA  - 1 lielais( A3,20lpp.) akvareļpapīra bloks, viena laba ota, ar kuru 

gribētos pašam/ai  zīmēt 

SPORTS  - sporta tērps (īsais, garais), 2 pāri sporta apavi (ar balto zoli vingrošanai zālē, 

sporta apavi nodarbībām laukumā)  

ĢEOGRĀFIJA  - Rūtiņu klade, ieteicams „Pasaules ģeogrāfijas atlants” lietošanai mājās  

VĒSTURE -  2 rūtiņu klades  

RAKSTĀMPIEDERUMI -  (parastais zīmulis, 2pildspalvas, 15cm lineāls, zīmuļu asināmais, 

dzēšgumija, krāsainie zīmuļi) sakārtoti penālī. Krāsainie zīmuļi un flomāsteri var būt 

atsevišķā penālī.  

VĒL:  

 Svētku apģērbs tumšas krāsas (melnas, zilas) bikses/svārki, balta blūze/krekls, 

baltas/melnas kurpes.  

 Pāraujamie apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj uz grīdas švīkas (kopā ar maisiņu 

atstāšanai garderobē) 


