
 Nīkrāces pamatskolas 
 mācību līdzekļu saraksts 1.klasei 

 2022./2023.mācību gadam. 

 Lai Jūsu 1.klases skolēns varētu labāk apgūt mācību vielu, lūgums laicīgi iegādāties 

 MATEMĀTIKA  4 rūtiņu burtnīcas (1.kl.), lineāls, dzēšgumija, parastais zīmulis, pildspalva. 

 LATVIEŠU VALODA  3 līniju burtnīcas( trīslīniju sistēmas burtnīcas ar 7 mm atstarpi). 
 A4 formāta mape. 

 SPORTS UN VESELĪBA  Sporta tērps, apavi, auduma maisiņš tērpa ievietošanai. 

 VIZUĀLĀ MĀKSLA  Zīmuļi-parasti,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 
 Lineāls,škēres,līme. 

 DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS  Divpusējais aplikāciju papīrs, A4 zīmēšanas lapas, abpusējais krāsainais 
 kartons.Šķēres, lineāls, grafīta zīmulis, līmes zīmulis, PVA līme, otiņa, 
 lupatiņa. 
 Dažādu koku lapas, diegs/aukla vai stieple, PVA līme, kartons pamatnei. 
 Plastilīns, auduma un/vai mežģīņu gabali. 

 ANGĻU VALODA  Līniju burtnīca, A4 mape kopētajiem materiāliem 

 DABASZINĪBAS  Rūtiņu burtnīcu, krāsainos zīmuļus, parasto zīmuli, zīmēšanas lapas, līmi, 
 šķēres, plastalīns, A4 mape darbu glabāšanai. 

 MŪZIKA  – 

 SOCIĀLĀS ZINĪBAS  – 

 Papildus: 
 Apvākojumi visām mācību grāmatām un burtnīcām. 
 Penālī - lineāls 20-30cm, 2 zilas pildspalvas, 2 parastie zīmuļi, dzēšgumija, 
 zīmuļu asināmais, uzasināti krāsu zīmuļi, līmes zīmulis, labas šķēres. 
 2 mapītes (  kopēto darbu krāšanai). 
 Sagādāt maiņas apavus un auduma maisiņu apavu glabāšanai. 

 Vēlam veiksmi mācībās! 



 Nīkrāces pamatskolas 
 mācību līdzekļu saraksts 2.klasei 

 2022./2023.mācību gadam. 

 Lai Jūsu 2.klases skolēns varētu labāk apgūt mācību vielu, lūgums laicīgi iegādāties 

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

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

 SPORTS UN VESELĪBA  Sporta tērps, apavi, auduma maisiņš tērpa ievietošanai. 

 VIZUĀLĀ MĀKSLA  Zīmuļi-parasti,krāsainie 
 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,škēres,līme (rullītis un PVA) 
 Pārskatiet jau esošos piederumus vizuālai mākslai! 

 DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS  Dažādu krāsu aplikāciju papīrs, krāsainais kartons, palstilīns, māls vai 
 plastikas masa, dažādu krāsu filcs, lāpāmā adata, dažādu krāsu un biezumu 
 dzija, tamboradata, lielas pogas (ar 2 caurumiem). 

 ANGĻU VALODA  Līniju burtnīca (2.klasei), A4 mape kopētajiem materiāliem, krāsainie 
 zīmuļi vai flomāsteri, līmes zīmulis, šķēres 

 MŪZIKA  - 

 DABASZINĪBAS  Rūtiņu burtnīcu, krāsainos zīmuļus, parasto zīmuli, zīmēšanas lapas, 
 līmi, šķēres, plastalīns, A 4 mape darbu glabāšanai. 

 SOCIĀLĀS ZINĪBAS  - 

 Papildus: 
 Apvākojumi visām mācību grāmatām un burtnīcām. 
 Penālī - lineāls 20-30cm, 2 zilas pildspalvas, 2 parastie zīmuļi, dzēšgumija, 
 zīmuļu asināmais, uzasināti krāsu zīmuļi, līmes zīmulis, labas šķēres. 
 2 mapītes (  kopēto darbu krāšanai). 
 Sagādāt maiņas apavus un auduma maisiņu apavu glabāšanai. 

 Vēlam veiksmi mācībās! 



 Nīkrāces pamatskolas 
 mācību līdzekļu saraksts 3.klasei 

 2022./2023.mācību gadam. 

 Lai Jūsu 3.klases skolēns varētu labāk apgūt mācību vielu, lūgums laicīgi iegādāties 

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

 LATVIEŠU VALODA  4 līniju burtnīcas (  ar 10 mm atstarpi ar vidū punktētu līniju).  A4 formāta mape 
 kopētiem materiāliem, darba lapām. 

 SPORTS  Sporta tērps, apavi, auduma maisiņš tērpa ievietošanai. 

 VIZUĀLĀ MĀKSLA  Zīmuļi-parasti,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,škēres,līme 
 Pārskatiet jau esošos piederumus vizuālai mākslai un papildiniet 
 nākošajam mācību gadam! 

 DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS  Ievākt un, ja nepieciešams, izžāvēt dabas materiālus – čiekurus, smilgas, 
 plakanus akmentiņus, gliemežvākus, ziedus u. tml. 
 Dzija, adata, diegs, pogas (ar 4 caurumiem, ar kājiņu), dažādu krāsu auduma 
 atgriezumi. 
 Krāsainais kartons, aplikāciju papīrs, zīmēšanas papīrs, veidošanas vai dabas 
 materiāli, dažādu veidu līmes, guaša krāsas/krītiņi/zīmuļi. Kancelejas nazis. 
 Koka elementi (špateles, saldējuma vai kafijas kociņi, ēdamrīki, irbulīši, 
 iesmiņi, zobu bakstāmie kociņi), knaģi, tapas, putukartons, auklas un stieples, 
 līmlente. 

 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  - 

 MŪZIKA  Nošu burtnīca 

 Papildus: 
 Apvākojumi visām mācību grāmatām un burtnīcām. 
 Penālī - lineāls 20-30cm, 2 zilas pildspalvas, 2 parastie zīmuļi, dzēšgumija, 
 zīmuļu asināmais, uzasināti krāsu zīmuļi, līmes zīmulis, labas šķēres. 
 2 mapītes (  kopēto darbu krāšanai). 
 Sagādāt maiņas apavus un auduma maisiņu apavu glabāšanai. 

 Vasarā: 
 ·  jāizlasa … ; grāmatu saraksts nodots Whatsapp vecāku  saziņā. 

 Noteikti jāatkārtot reizināšanas un dalīšanas tabulas, pulksteņu laiki! 

 Vēlam veiksmi mācībās! 


