
 

 

 

 

 

Individuālie mācību līdzekļi 2021./2022.m.g.    

pamatizglītības programmas apguvei 

 
APSTIPRINĀTS 

ar Nīkrāces pamatskolas 

direktores A.SEBEŽAS  

25.05.2021., Rīk.Nr. 1 – 9/29 

 

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

parastais zīmulis, pildspalva. 

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

SPORTS UN 
VESELĪBA 

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! 

DIZAINS UN 
TEHNOLOĢIJAS 

Krāsainais papīrs ( divpusējais), krāsainais kartons 

PVA  līme,  līmzīmulis,  otiņa  (  līmēšanai), plastilīns,  
dažādu    krāsu  dzijas  kamolīši,  parastā  stieplīte,  
aukliņas priekš  pīšanas,  šķēres,  salvetes,  plānais 

filca audums (2 krāsas), 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 

 
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 (pamatojoties uz skolas 

mācību profilu – Eko skola, mācību grāmatu apvākošanai izmantojam 

tapeti)  

 Apvākojums burtnīcām un kladēm. 

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

dzēšgumija, zīmuļu asināmais, uzasināti krāsu zīmuļi, līmes 

zīmulis, labas šķēres. 

 Iegādāties maiņas apavus (it sevišķi ziemas periodā) un auduma 

maisiņu apavu glabāšanai. 

 

Dienasgrāmatas izsniegs skolā, tiem izglītojamajiem, kuru vecāki izteica 

izvēli e-klases vēstulē skolas administrācijai līdz 31.05.2021.! 

 

Ieteicamā izlasāmā literatūra 2021.gada vasarā 2.klasei.  

Līdz skolas sākumam izlasīt 3 darbus pēc izvēles: 

Māra Cielēna - “Mammas, tēti un citi.”   

Jānis Baltvilks - ''ZĀLE VISU DIENU ZAĻA'' vai ''MĪKLUPANTI'' 

Alans A. Milns - ''VINNIJS PŪKS UN VIŅA DRAUGI''  

Māra Jakubovska - ''RENO UN JAVA'' 

Rūdolfs Blaumanis - ''VELNIŅI’’ 

 

Vēlam veiksmi mācībās!  


