
 
 

 
 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Nīkrāces pamatskolas 

direktores A.SEBEŽAS  

27.05.2020., Rīk.Nr. 1 – 9/29 
 

Individuālie mācību līdzekļi 2020./2021.m.g.    

pamatizglītības programmas apguvei 
 

LATVIEŠU 

VALODA 

Biezā līniju klade (var turpināt iepriekšējā gada) un 1 

līniju burtnīca 

LITERATŪRA Rūtiņu vai līniju  klade (var turpināt iepriekšējā gada) 

ANGĻU VALODA 
Līniju klade pierakstiem (var izmantot iepriekšējā gada 

pierakstu kladi), A4 mape -kopētajiem materiāliem 

KRIEVU VALODA 
Līniju klade pierakstiem( var izmantot iepriekšējā gada 

pierakstu kladi), A4 mapi kopētajiem materiāliem. 

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 

MEITENĒM 

Audums, adata,  diegi, dzija, adāmadatas. 

MĀJTURĪBA 

ZĒNIEM 

Iepriekšējā  mācību  gada  pierakstu  klade.  Papīrs 

rasēšanai,  zīmuļi (cietība B,H),  30cm lineāls. 

MATEMĀTIKA 

1 biezā rūtiņu klade - pierakstiem, A4 mape - kopēto 

darba lapu glabāšanai. 

Lineālu komplekts, transportieris, cirkulis, dzēšgumija. 

FIZIKA Rūtiņu klade pierakstiem 

  8.klase 



BIOLOĢIJA 
Pierakstu kladi 48 lpp., zīmēšanas lapas, krāsu zīmuļus, 

parastais zīmulis. 

ĶĪMIJA Pierakstu kladi 48 lpp., krāsu zīmuļus, parastais zīmulis. 

ĢEOGRĀFIJA  

MŪZIKA  

LATVIJAS un  

PASAULES VĒSTURE 

 

SOCIĀLĀS ZINĪBAS  

SPORTS 
Sporta tērps – atbilstošs laikapstākļiem, apavi, auduma 

maisiņš tērpa ievietošanai. 

 
Individuālos mācību piederumus iegādājas skolēna vecāki (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 (izmantosim 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 izlasāmā literatūra vasarā 8.klase 

(Pēc izvēles vismaz četrus darbus izlasīt līdz 1. literatūras stundai!)  

 

1. Z. Skujiņš „Jauna cilvēka memuāri” 

2. Aidi Vallika „Kā tev klājas, Anna?” 

3. Šārona Krīča „Ceļotāja” 

4. A. Konans Doils „Bāskervilu suns” 

5. Antuāns de Sent – Ekziperī „Mazais princis” 

6. M. Zīverts lugas „Nauda”,  „Ķīnas vāze” 

7. Gijs de Mopasāns noveles „Kaklarota”, „Dārglietas” 

8. Blaumanis „Andriksons”, „Nāves ēnā”, „Salna pavasarī” (pēc izvēles) 

9.Māra Cielēna. Pasakas par diviem. 

10.I.Ziedonis “Epifānijas” 

 

Vēlam veiksmi mācībās!  


