
  

 

 

 

 

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

pamatizglītības programmas apguvei 

 

MATEMĀTIKA 4 rūtiņu  burtnīcas(1.kl),  lineāls  (20cm),  zila  

pildspalva, parastais  zīmulis,  zīmuļu  asināmais,  

dzēšgumija. 2.pusgadā – sagatavot  100 skaitāmos 
kociņus. 

LATVIEŠU VALODA 3 līniju  burtnīcas  (trīslīniju sistēmas burtnīcas ar 

7mm atstarpi),   zila  lodīšu pildspalva, parastais 
zīmulis, dzēšgumija, zīmuļu  asināmais, lineāls, 

krāsu zīmuļi, A4 formāta mape 

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 (A4 un A3), aplikāciju 
Lineāli, šķēres, līme 

Piedzīvojumiem bagātu vasaru! 

DIZAINS UN 
TEHNOLOĢIJAS 

Šķēres,  PVA  līme,  līmzīmulis,  aplikācijas  papīrs  
no abām    pusēm    krāsains, plastilīns. 

ANGĻU VALODA Līniju burtnīca, A4 mape kopētajiem materiāliem. 

DABASZINĪBAS 1 rūtiņu burtnīca, krāsainie zīmuļi, pildspalva, 

parastais zīmulis, dzēšgumija, zīmēšanas lapas, 

līme, šķēres, plastilīns, A4 mape darbu glabāšanai 

MŪZIKA Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, 

dzēšgumija 

SOCIĀLĀS ZINĪBAS  

 

  

   
 

1.klase 



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 (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! 

 

Vēlam veiksmi mācībās! 
 

 

   



 

 

 

 

 

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

pamatizglītības programmas apguvei 

 

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! 

Piedzīvojumiem bagātu vasaru! 

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 (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 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!  



 

 

 

 

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

pamatizglītības programmas apguvei 

 

MATEMĀTIKA 4 rūtiņu burtnīcas (3.kl.) var arī kladi, lineāls, 
dzēšgumija, parastais zīmulis, pildspalva. 

LATVIEŠU VALODA 4 līniju burtnīcas ( ar 10 mm atstarpi ar vidū 

punktētu līniju). A4 formāta mape. 

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 

Aplikāciju papīrs. Plastilīns. 

PVA līme, šķēres. 

Tamboradata.Šujamā adata, pogas. Adāmadatas, 
dzija adīšanai un tamborēšanai. 

ANGĻU VALODA Līniju burtnīca, A4 mape kopētajiem materiāliem, 

krāsainie zīmuļi vai flomāsteri, līmes zīmulis, šķēres 

DABASZINĪBAS Pierakstu kladi 48 lpp., zīmēšanas lapas, krāsu 

zīmuļus, parastais zīmulis, līmi, šķēres, plastalīns, A4 

mape darbu glabāšanai. 

SOCIĀLĀS ZINĪBAS  

   
 

3.klase 



ĒTIKA / KRISTĪGĀ 

MĀCĪBA 

 

 

MŪZIKA Nošu burtnīca 

  
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 izsniegs skolā, tiem izglītojamajiem, kuru vecāki izteica 

izvēli e-klases vēstulē skolas administrācijai līdz 31.05.2021.! 

 

Ieteicamā literatūra 3. klasei  

jāizlasa A.Lindgrēna “Pepija Garzeķe”; 
 

Noteikti jāatkārto

Vasarā: 
·         jāizlasa … ; A.Lindgēna “Pepija Garzeķe”. 

Noteikti vajag atkārtot reizināšanas un dalīšanas tabulu, pulksteņu laikus! 

 

 

Vēlam veiksmi mācībās!  



 

 

 

 

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

pamatizglītības programmas apguvei 

 

MATEMĀTIKA 4 rūtiņu burtnīcas, var arī biezo rūtiņu kladi. 

LATVIEŠU VALODA 
un LITERATŪRA  

4 līniju burtnīcas( 4. klasei) 

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! 

Piedzīvojumiem bagātu vasaru! 

DIZAINS UN 
TEHNOLOĢIJAS 

Tamboradata, dzija tamborēšanai. 

Materiāli sveču liešanai - sveču gali, pusdegušas sveces, 

krāsainie vaska krītiņi, sausi ziedi. 
Zobu bakstāmie kociņi, stieple. 

ANGĻU VALODA Līniju burtnīca, A4 mape kopētajiem materiāliem, 

krāsainie zīmuļi vai flomāsteri, līmes zīmulis, šķēres 

KRIEVU VALODA Pierakstu kladi 

SOCIĀLĀS ZINĪBAS 
UN VĒSTURE 

Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, 

dzēšgumija 

DABASZINĪBAS 
 

Pierakstu kladi 48 lpp., zīmēšanas lapas, krāsu 

zīmuļus, parastais zīmulis. 

MŪZIKA Nošu burtnīca 

   
 

4.klase 



DATORIKA Pierakstu kladi (visiem mācību gadiem), A4 mapi - 
kopētiem materiāliem 

  

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 vasarā izlasāmā literatūra 4. klasei: 

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

 

Latviešu tautas pasakas, dažādi izdevumi  

A.Neiburga „Tille un suņu vīrs”  

G. Berels „Agnese un tumsas valdnieks”  

E.B.Vaids „Šarlotes tīkls”  

Ģ.Dž.Rodarī „Dželsomīno melu zemē”  

E.Kesners „Emīls un Berlīnes zēni”  

  

 

Vēlam veiksmi mācībās!  



 

 

 

 

 

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 1 rūtiņu burtnīca - mājas darbiem., 1 biezā 

rūtiņu klade - pierakstiem, A4 mape - kopēto 
darba lapu glabāšanai. 

Lineālu komplekts, transportieris, cirkulis, 

dzēšgumija. 

LATVIEŠU VALODA 1 līniju klade ( biezā), 1 līniju burtnīca  

LITERATŪRA Līniju vai rūtiņu klade (biezā) 

TEĀTRA MĀKSLA  

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! 

ANGĻU VALODA Līniju burtnīca, A4 mape kopētajiem 
materiāliem, krāsainie zīmuļi vai flomāsteri, 

līmes zīmulis, šķēres 

MŪZIKA  Nošu burtnīca. Krāsu zīmuļi, pildspalva, 
parastais zīmulis, dzēšgumija 

   
 

5.klase 



DATORIKA Rūtiņu klade - visiem apmācību gadiem, A4 

mape - kopētiem materiāliem. 

DIZAINS UN 

TEHNOLOĢIJAS 

Rūtiņu pierakstu  klade.  Papīrs izstrādājumu 

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

DABASZINĪBAS Pierakstu kladi 48 lpp., zīmēšanas lapas, krāsu 

zīmuļus, parastais zīmulis. 

SOCIĀLĀS ZINĪBAS UN 

VĒSTURE 
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 vasarā izlasāmā literatūra 5. klasei: 

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

1.   Belševica, V. Bille 

2.   Pastore L. Pazudušais pērtiķis 

3.    Pastore L. Neredzamais cilvēks 

4.     M.Rungulis  Zaļā menca 

5.    Cittautu literārās pasakas sērijā Brīnumzeme (pēc izvēles). 

6.     Rungulis, M. Pastaiga mirušo pilsētā. 

7.    A.Brigadere „Sprīdītis” 

8.   J.Jaunsudrabiņš „Baltā grāmata”   

9.    Sudrabu Edžus „Dullais Dauka” 

10.  Latviešu tautas pasakas un teikas. 

11.   A.A.Milns „Vinnijs Pūks un viņa draugi” 

12.   H.K.Andersens „Meža gulbji” 

13.   L.M.Montgomerija „Anna no Zaļajiem jumtiem” 

 

Vēlam veiksmi mācībās!  



 

 

 

 

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 

 

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 

Audumi, spolīšu diegi, adata, 5 adāmadatas, dzija. 

Iepriekšējā  mācību  gada  pierakstu  klade.  Papīrs 

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

LATVIEŠU 

VALODA 

Biezā līniju klade, var turpināt iepriekšējā gada un 1 

līniju burtnīca. 

LITERATŪRA Rūtiņu klade vai līniju biezā klade, var turpināt 
iepriekšējā gada  

ANGĻU VALODA Līniju klade pierakstiem (var izmantot iepriekšējā gada 

pierakstu kladi), A4 mape -kopētajiem materiāliem 

KRIEVU VALODA Rūtiņu klade 

MATEMĀTIKA 1 rūtiņu burtnīca - mājas darbiem., 1 biezā rūtiņu klade 

- pierakstiem, A4 mape - kopēto darba lapu glabāšanai. 

Lineālu komplekts, transportieris, cirkulis, dzēšgumija. 

INFORMĀTIKA Rūtiņu klade - var turpināt no iepriekšējā gada 

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

parastais zīmulis. 

   
 

6.klase 



SOCIĀLĀS 

ZINĪBAS 

Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija 

LATVIJAS un 

PASAULES 

VĒSTURE 

Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, 

pierakstu klades - katrā no mācībām. 

MŪZIKA Nošu burtnīca, 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 6.klasei.  

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

1. Latviešu tautas teikas (~10) 

2. A. Neiburga „Stāsts par Tilli un Suņu vīru”. 

3. A. Brigadere „Princese Gundega un karalis Brusubārda” 

4. Signe Kvaskova „Monika un dimanta Ciltstēvs” vai „Susurs, Spīgana un burvestības” 

5. Patrīsija Šrēdere „Pārbaudījums draudzībai” 

6. Ž. Verns ‘’Kapteiņa Granta bērni’’ vai ‘’20000 ljē pa jūras dzelmi’’ vai ‘’Piecas nedēļas 

gaisa balonā’’ 

7. J. Zvirgzdiņš „Pēdējais Pūķis un Artūrs Uū”. 

8. M. Rungulis „Gliemežvāks”. 

9. M.Zariņš “Rūķi un pūķi” 

10. I.Zandere “Kaķis brīvdienās” 

11. Ē. Kestners “Emīls un Berlīnes zēni” 

 

Vēlam veiksmi mācībās!  



 

 

 

 

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 

 

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! 

DIZAINS UN 
TEHNOLOĢIJAS  

Pierakstu klade 

ANGĻU VALODA Līniju klade pierakstiem (var izmantot iepriekšējā gada 

pierakstu kladi), A4 mape -kopētajiem materiāliem 

KRIEVU VALODA Klade (ieteicams iepriekšējā gada), lineāls, zila un 

sarkana pildspalva, zīmulis. 

MATEMĀTIKA 1 rūtiņu burtnīca - mājas darbiem., 1 biezā rūtiņu klade 

- pierakstiem, 1 rūtiņu klade formulām, A4 mape –
kopēto darba lapu glabāšanai. 

Lineālu komplekts, transportieris, cirkulis, dzēšgumija. 

DATORIKA Rūtiņu klade - var turpināt no iepriekšējiem gadiem 

LATVIEŠU 

VALODA 

Biezā līniju klade, var turpināt iepriekšējā gada un līniju 

burtnīca 

LITERATŪRA Rūtiņu klade vai līniju biezā klade, var turpināt 

iepriekšējā gada  

   
 

7.klase 



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

parastais zīmulis. 

ĢEOGRĀFIJA Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija 

LATVIJAS un 
PASAULES VĒSTURE 

Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija 

SOCIĀLĀS 
ZINĪBAS 

Pierakstu klade, krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais 
zīmulis, dzēšgumija 

INŽENIERZINĪBAS Pierakstu klade, dažādi materiāli - plastmasa pudeles, 

vāciņi, kociņi, plastmasas krūzītes 

MŪZIKA Nošu burtnīca, mape ar kabatiņām A4  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 7.klase 

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

1.R. Blaumanis „Nāves ēnā”, „Stāsti un 

noveles” 

2. M. Ende „Momo”  

3.M. Ķempe „Miniatūras” 

4.A. H. Tammsāre „Miniatūras” 

5. R.Ezera “Zvaigžņu lietus” 

6.I.Indrāne “Basām kājām” 

7. M. Cielēna „Zēns un laiks” 

8. J. Klīdzējs „Cilvēka bērns” 

9. S. Vensko „Vāvere” 

10. K. Skalbe „Pasakas” 

11.V.Belševica “Bille” 

12. E.H.Potere. Polianna. 

13. M.Tvens “Toma Sojera piedzīvojumi” 

vai “Princis un ubaga zēns”. 

14. J. Jaunsudrabiņš „Baltā grāmata”, 

“Zaļā grāmata” 

Vēlam veiksmi mācībās!  



 

 

 

 

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 

 

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 Klade  (ieteicams iepriekšējā gada), lineāls, zila un 
sarkana pildspalva, zīmulis. 

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! 

DIZAINS UN 

TEHNOLOĢIJAS 

Iepriekšējā mācību gada pierakstu klade. 

MATEMĀTIKA 1 biezā rūtiņu klade - pierakstiem, 1 rūtiņu klade 
formulām, A4 mape - kopēto darba lapu glabāšanai. 

Lineālu komplekts, transportieris, cirkulis, dzēšgumija. 

FIZIKA Rūtiņu klade pierakstiem 

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

parastais zīmulis. 

   
 

8.klase 



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

ĢEOGRĀFIJA Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija 

MŪZIKA Mape ar kabatiņām A4. Nošu burtnīca, krāsu zīmuļi, 
pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija 

LATVIJAS un  
PASAULES VĒSTURE 

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 8.klase 

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

1.     Z. Saga “Meitene tīmeklī”. 

2.     E. Dž.  Smita “Iespēja iemīlēties no pirmā skatiena”. 

3.     A. Vallika “ Kā tev klājas, Anna?” 

4.     Š. Vilkinsone “Es joprojām krītu”. 

5.     I. Ābele  “Atgāzenes stacijas zirgi” 

6.      P. Bankovskis “Zvēru zvaigznājs” 

7.     R. Ezera “Cilvēkam vajag suni”. 

8.     G. Berelis “Mīnotaura medības”. 

9.     N.Ikstena “Lībietis dūņās un miglā” 

10. A.Konans Doils “Misters Šerloks Holms” 

11.P.Bankovskis “Skola”. 

12. Z. Ērgle  “Starp mums, meitenēm, runājot” 

13. G. Ignats  “Bez jakas”. 

14. P.Putniņš “ Es savos zābakos”. 

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

Vēlam veiksmi mācībās!  



 

 

 

 

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 

 

LATVIEŠU VALODA Biezā līniju klade, var turpināt iepriekšējā gada un 1 

līniju burtnīca 

LITERATŪRA Rūtiņu klade vai līniju biezā klade, var turpināt 

iepriekšējā gada  

ANGĻU VALODA Līniju klade pierakstiem (var izmantot iepriekšējā gada 

pierakstu kladi), A4 mape -kopētajiem materiāliem 

KRIEVU VALODA Klade  (ieteicams iepriekšējā gada), lineāls, zila un 

sarkana pildspalva, zīmulis. 

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  
Iepriekšējā mācību gada pierakstu klade. 

MATEMĀTIKA 1 biezā rūtiņu klade - pierakstiem, 1 rūtiņu klade – 

formulām, A4 mape - kopēto darba lapu glabāšanai. 

Lineālu komplekts, transportieris, cirkulis, dzēšgumija. 

FIZIKA Rūtiņu klade pierakstiem 

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

   
 

9.klase 



ĶĪMIJA Pierakstu kladi 48 lpp., krāsu zīmuļus, parastais 

zīmulis. 

ĢEOGRĀFIJA Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija 

SOCIĀLĀS ZINĪBAS Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija 

LATVIJAS VĒSTURE Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija 

PASAULES VĒSTURE Krāsu zīmuļi, pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija 

MŪZIKA Nošu burtnīca, 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 9. klasei 

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

1. A.Pumpurs „Lāčplēsis” 

2.A. Eglītis ‘’Spēle ar brāļiem’’; ‘’Par purna tiesu’’, ‘’Bezkaunīgie veči’’ ( pēc izvēles viena 

luga) 

3. S. Gailīte ‘’Patrīcijas dienasgrāmata’’ 

4. G. Repše ‘’Alvas kliedziens’’ 

5. P. Bankovskis ‘’Skola’’ 

6. A.Bels „Cilvēki laivās” 

7 .V.Belševica “Bille” 

8.Eposi: „Iliāda”, „Odiseja”, „Kalevala”, „Kalevipoegs”  

9.R. Blaumanis „Skroderdienas Silmačos” 

10.E. Ādamsons „Sava ceļa gājējs” 

11.A. Grīns „Nameja gredzens” 

12. G.Repše “Vīrs tapīrs un citas radības” 

13. G.Repše “Antonijas ielas sliekas” 

 

Vēlam veiksmi mācībās! 


