
 

 

 

 

 

Individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.    

pamatizglītības programmas apguvei 

 

MATEMĀTIKA 4 rūtiņu burtnīcas (2. kl.), lineāls , dzēšgumija, 

parastais zīmulis, pildspalva. 

LATVIEŠU VALODA 4 līniju burtnīcas (2. kl.). 

SPORTS Sporta tērps – atbilstošs laikapstākļiem, apavi, 

auduma maisiņš tērpa ievietošanai. 

VIZUĀLĀ MĀKSLA Zīmuļi-parastie, krāsainie, akvareļzīmuļi, zīmuļu 

asināmais, dzēšgumija. 

Krītiņi – vaska, pasteļu 

Flomāsteri 

Guaša krāsas, akvareļkrāsas, dažāda lieluma otas, 

palete krāsu jaukšanai 

Salvetes otu un roku susināšanai 

Papīrs – zīmēšanas, akvareļu, aplikāciju 

Lineāli, šķēres, līme 

Pārskatiet jau esošos piederumus vizuālai mākslai 

un papildiniet nākošajam mācību gadam! 

Piedzīvojumiem bagātu vasaru! 

MĀJTURĪBA UN 

TEHNOLOĢIJAS 

Krāsainais papīrs ( divpusējais), krāsainais kartons 

PVA  līme,  līmzīmulis,  otiņa  (  līmēšanai), plastilīns,  

dažādu    krāsu  dzijas  kamolīši,  parastā  stieplīte,  

aukliņas priekš  pīšanas,  šķēres,  salvetes,  

spalviņas, plānais filca audums (2 krāsas), palielas 

pogas  ar 2 un 4 caurumiem, mulinē diegi, daži 

kokteiļsalmiņi, audums izšūšanai (kanvas  ar 

lielākām atstarpītēm 20 cm x 20 cm gabaliņš), 

tamboradata, dažādi krāsaini auduma gabaliņi. 

ANGĻU VALODA Līniju burtnīca, A4 mape kopētajiem materiāliem, 

krāsainie zīmuļi vai flomāsteri, līmes zīmulis, šķēres 

MŪZIKA Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, 

dzēšgumija 

 

2.klase 



 

DABASZINĪBAS Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, 

dzēšgumija 

SOCIĀLĀS ZINĪBAS Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, 

dzēšgumija 

ĒTIKA / KRISTĪGĀ 

MĀCĪBA 

Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, 

dzēšgumija 

 
Individuālos mācību piederumus lūgums iegādāties skolēna vecākiem (Izglītības likuma 

1.panta 12.4 punkta „k” apakšpunkts). 

 

Tā kā individuālie mācību līdzekļi mācību priekšmetos atkārtojas, lūgums 

iegādājoties izvērtēt to daudzumu. 

 

Papildus: 

·         Apvākojumi visām mācību grāmatām (izmantojam tapetes) un 

burtnīcām. 

·         Penālī - lineāls 20-30cm, 2 zilas pildspalvas, 2 parastie zīmuļi, 

dzēšgumija, zīmuļu asināmais, uzasināti krāsu zīmuļi, līmes zīmulis, labas 

šķēres. 

·         Sagādāt maiņas apavus un auduma maisiņu apavu glabāšanai. 

Dienasgrāmatas bezmaksas izsniegs skolā! 

 

Ieteicamā literatūra 2. klasei 

jāizlasa 5 grāmatas pēc izvēles un jāaizpilda ārpusklases lasīšanas 

kladi pēc parauga; 

M. Stārastes pasakas, „Mazā eglīte”.  

Latviešu tautas pasakas 

J. Baltvilka dzejoļi 
T. Volfs grāmatu pēc izvēles 

Latviešu tautas teikas 

M. Kļava „Vāverēns Toms un viņa 
draugi”, „Pīļuka Jaunais gads”, „Tas 

iesākās pusnaktī” vai citas šīs 

autores grāmatas. 
E. Blaitona „Slavenais Pīlēns Tims”. 

Milns „Vinnijs Pūks un viņa draugi”. 

M. Cielēna „Teo un Mūmīte” 

R. Butškovs „Taču kaut kas nav 

kārtībā.” 

Dz. Rinkule – Zemzare – jebkuru 
viņas grāmatiņu pēc izvēles 

M. Rungulis „Vardes kurkst kabatās”, 

„Taksis Maksis”, „Kaķu ģenerālis „ vai 
citas šī autora grāmatas. 

U. Ausekļa dzejoļu grāmatas u.c. viņa 

darbus. 
Širmaņa grāmatas 

Kivirekhs „Lote no Izgudrotāju 

ciema”. 
 

Nr.p.k. Darba nosaukums, 

autors 

Galvenie varoņi Citāts no 

darba 

Zīmējums 

 

Vēlam veiksmi mācībās!  


