
1.klase 

Mācību un darba piederumi 

Viens A-3 formāta zīmēšanas bloks, viens A-4 formāta zīmēšanas bloks, guaša krāsas, 

akvareļkrāsas, 3 dažāda lieluma otas, krītiņi (oil), krāsu zīmuļi, plastilīns, parastais zīmulis, 

PVA līme, aplikāciju papīrs, šķēres, lineāls, dzēšgumija, dabas materiāli, šķeterēta vilnas dzija, 

diegi un adatas šūšanai, auduma atgriezumi, praktiskajiem darbiem uzturā būs nepieciešami 

produkti par kuriem vienosimies konkrētajām mācību stundām, praktiskajiem darbiem 

kompozīciju veidošanā būs nepieciešami dažādi materiāli, par kuriem vienosimies konkrētajām 

mācību stundām, krāsainais kartons, grāmatu un burtnīcu vāki, atbilstoši grāmatu izmēriem, 

parastās rūtiņu burtnīcas matemātikai, līniju burtnīcas (īpaša lineatūra 1.-2.klasei )latviešu 

valodai, nošu burtnīca mūzikai, sporta tērps, sporta apavi (ar gaišu zoli), dvielis, pāraujamie 

apavi (ar gaišu zoli).  

2. klase 

Mācību un darba piederumi 

Divi A-3 formāta zīmēšanas bloki, viens A-4 formāta zīmēšanas bloks, guaša krāsas, 

akvareļkrāsas, 3 dažāda lieluma otas, krītiņi (oil), krāsu zīmuļi, plastilīns, parastais zīmulis, 

PVA līme, aplikāciju papīrs, šķēres, auduma atgriezumi, praktiskajiem darbiem uzturā būs 

nepieciešami produkti par kuriem vienosimies konkrētajām mācību stundām, praktiskajiem 

darbiem kompozīciju veidošanā būs nepieciešami dažādi materiāli, par kuriem vienosimies 

konkrētajām mācību stundām, krāsainais kartons, lineāls, uzstūris, dzēšgumija, grāmatu un 

burtnīcu vāki, atbilstoši grāmatu izmēriem, parastās rūtiņu burtnīcas matemātikai - 3, līniju 

burtnīcas (īpaša lineatūra 1.-2.klasei - 4,) latviešu valodai, 1 plānā rūtiņu klade ētikai un 

sociālajām zinībām, nošu burtnīca mūzikai, sporta tērps (īsais un garais), sporta apavi (ar gaišu 

zoli), pāraujamie apavi (ar gaišu zoli), dvielis.  

3. klase 

Mācību un darba piederumi  

Viens A-3 formāta zīmēšanas bloks, viens A-4 formāta zīmēšanas bloks, guaša krāsas, 

akvareļkrāsas, 3 dažāda lieluma otas, krītiņi (oil), krāsu zīmuļi, plastilīns, parastais zīmulis, 

PVA līme, aplikāciju papīrs, šķēres, krāsainais kartons, auduma atgriezumi, praktiskajiem 

darbiem uzturā būs nepieciešami produkti par kuriem vienosimies konkrētajām mācību 

stundām, praktiskajiem darbiem kompozīciju veidošanā būs nepieciešami dažādi materiāli, 

lineāls, uzstūris, dzēšgumija, grāmatu un burtnīcu vāki, atbilstoši grāmatu izmēriem, parastās 

rūtiņu burtnīcas matemātikai - 3, līniju burtnīcas latviešu valodai, nošu burtnīca mūzikai, sporta 

tērps (īsais un garais), sporta apavi (ar gaišu zoli), pāraujamie apavi (ar gaišu zoli), dvielis.  

4. klase 

 Mācību un darba piederumi  

Viens A-3 formāta zīmēšanas bloks, viens A-4 formāta zīmēšanas bloks, guaša krāsas, 3 dažāda 

lieluma otas, ūdens trauks un trauciņi krāsu jaukšanai, krītiņi oil, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis, 

PVA līme līmes zīmulis, šķēres, lineāls, dzēšgumija, stieple lokāma 1,5 m, dabas materiāli, 



šķeterēta vilnas dzija, diegi un adatas šūšanai, tamboradata, 2 adāmadatas, auduma atgriezumi, 

praktiskajiem darbiem uzturā būs nepieciešami produkti par kuriem vienosimies konkrētajām 

mācību stundām, praktiskajiem darbiem kompozīciju veidošanā būs nepieciešami dažādi 

materiāli, par kuriem vienosimies konkrētajām mācību stundām, grāmatu un burtnīcu vāki, 

atbilstoši grāmatu izmēriem, uzstūris, cirkulis, parastās rūtiņu burtnīcas matemātikai, līniju 

burtnīcas valodām, nošu burtnīca mūzikai, 3 plānās klades pierakstu veidošanai, sporta tērps, 

sporta apavi (ar gaišu zoli), pāraujamie apavi (ar gaišu zoli), dvielis.  

5. klase 

Mācību un darba piederumi  

Viens A-3 formāta zīmēšanas bloks, viens A-4 formāta zīmēšanas bloks, guaša krāsas, 

akvareļkrāsas, 3 dažāda lieluma otas, vaska krītiņi, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis, PVA līme, 

aplikāciju papīrs, šķēres, krāsainais kartons, lineāls, dzēšgumija, Meitenēm - smalki , grodi 

diegi, retināts, labi skaitāms tekstilmateriāls, pieskaņotas krāsas izšujamie diegi, izšūšanas 

adatas, uzpirkstenis, rāmītis (pēc vajadzības). Praktiskiem darbiem uzturā būs nepieciešami 

dažādi produkti, par kuriem vienosimies mācību procesā, zēniem - finierzāģīši, mērlente 

praktiskajiem darbiem, visiem rasēšanas piederumi (cirkulis, lineāls, zīmulis, uzstūris). Grāmatu 

un burtnīcu vāki, atbilstoši grāmatu izmēriem, uzstūris, cirkulis, transportieris, parastās rūtiņu 

burtnīcas matemātikai, rūtiņu klades pierakstiem matemātikā, dabaszinībās, angļu valodā, 

mājturībā, informātikā, sociālajās zinībās, literatūrā, līniju burtnīcas valodām, nošu burtnīcas 

mūzikā, sporta tērps, sporta apavi (ar gaišu zoli), pāraujamie apavi (ar gaišu zoli), dvielis.  

6. klase 

Mācību un darba piederumi  

Viens A-3 formāta zīmēšanas bloks, viens A-4 formāta zīmēšanas bloks, guaša krāsas, 

akvareļkrāsas, 3 dažāda lieluma otas, vaska krītiņi, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis, PVA līme, 

aplikāciju papīrs, šķēres, krāsainais kartons, lineāls, dzēšgumija, Meitenēm - smalki , grodi 

diegi, tamboradata, retināts, labi skaitāms tekstilmateriāls, pieskaņotas krāsas izšujamie diegi, 

izšūšanas adatas, uzpirkstenis, rāmītis (pēc vajadzības), adāmadatas (2 gab.), dzija adīšanai. 

Praktiskiem darbiem uzturā būs nepieciešami dažādi produkti, par kuriem vienosimies mācību 

procesā, zēniem - finierzāģīši, mērlente praktiskajiem darbiem, rasēšanas piederumi (cirkulis, 

lineāls, zīmulis, uzstūris) uzturā būs nepieciešami produkti par kuriem vienosimies konkrētajām 

mācību stundām, grāmatu un burtnīcu vāki, atbilstoši grāmatu izmēriem, uzstūris, cirkulis, 

transportieris, parastās rūtiņu burtnīcas matemātikai, rūtiņu klades pierakstiem matemātikā, 

vēsturē, angļu valodā, mājturībā, informātikā, sociālajās zinībās, literatūrā, līniju burtnīcas 

valodām, nošu burtnīcas mūzikā, sporta tērps, sporta apavi (ar gaišu zoli), pāraujamie apavi (ar 

gaišu zoli), dvielis.  

7.  - 9. klase 

Mācību un darba piederumi  

Viens A-3 formāta zīmēšanas bloks, viens A-4 formāta zīmēšanas bloks, guaša krāsas, 

akvareļkrāsas, 3 dažāda lieluma otas, vaska (oil) krītiņi, krāsu zīmuļi, parastais zīmulis, PVA 

līme, aplikāciju papīrs, šķēres, krāsainais kartons, lineāls, dzēšgumija, Meitenēm - smalki , 



grodi diegi, tamboradata, retināts, labi skaitāms tekstilmateriāls, pieskaņotas krāsas izšujamie 

diegi, izšūšanas adatas, uzpirkstenis, rāmītis (pēc vajadzības), adāmadatas (5 gab.), dzija 

adīšanai. Praktiskiem darbiem uzturā būs nepieciešami dažādi produkti, par kuriem vienosimies 

mācību procesā, zēniem - finierzāģīši, mērlente praktiskajiem darbiem, rasēšanas piederumi 

(cirkulis, lineāls, zīmulis, uzstūris) uzturā būs nepieciešami produkti par kuriem vienosimies 

konkrētajām mācību stundām grāmatu un burtnīcu vāki, atbilstoši grāmatu izmēriem, uzstūris, 

cirkulis, parastās rūtiņu burtnīcas matemātikai rūtiņu klades pierakstiem matemātikā, vēsturē, 

angļu valodā, mājturībā, informātikā, ģeogrāfijā, bioloģijā, sociālajās zinībās, literatūrā, līniju 

burtnīcas valodām, nošu burtnīca mūzikā, sporta tērps, sporta apavi (ar gaišu zoli), pāraujamie 

apavi (ar gaišu zoli), dvielis. 


