
DAUGAVPILS VIENĪBAS PAMATSKOLA 
skolēniem nepieciešamie individuālie mācību piederumi, kas jāpērk vecākiem 

  
1.      klasei 

  

Mācību 

priekšmets 

Nepieciešamais 

Latviešu valoda 5 līniju burtnīcas (1.-2.klasei) 

Angļu valoda 1 līniju burtnīca 

Matemātika 5 rūtiņu burtnīcas 

Dabaszinības 1 rūtiņu klade (24. lpp) 

A4 mape darba lapām 

Sociālās zinības  1 rūtiņu burtnīca 

A4 mape ar 10 kabatiņām 

Dizains un 

tehnoloģijas 

Plastilīns, plastilīna nazītis 

PVA līme, līmes zīmulis 

Grieznes, 30 cm lineāls 

2 aplikācijas albūmi A4 

Sports un 

veselība 

Īsais sporta tērps - šorti, T – krekls,  īsās zeķītes, slēgtie sporta apavi piemēroti 

iekštelpām. Garais sporta tērps vēsākam laikam, āra apstākļiem – garas (līdz potītēm) 

bikses, sporta jaka ar garām rokām, vējjaka, ,zeķītes, slēgtie sporta apavi piemēroti āra 

nodarbībām, cepure, cimdi. 

Mūzika - 

Vizuālā māksla otas zīmēšanai ar guaša krāsām (3 dažādu lielumu) 

otas zīmēšanai ar akvareļkrāsām (3 dažādu lielumu) 

6 guaša krāsas + balta guaša 

akvareļkrāsas 

eļļas krītiņi 

2 akvareļu albumi  A4 

1 akvareļu albums A3 

Drāniņa otu un galda slaucīšanai 

Krāsains aplikāciju papīrs A4 

Krāsains kartons A4 

Katru dienu līdzi jāņem: 

apvākotas mācību grāmatas un burtnīcas, 

flomāsteri, krāsainie zīmuļi, 

pildspalva ar zaļu lodīti, 2 pildspalvas ar zilu lodīti, 

dzēšgumija, 2 zīmuļi, lineāls 15 cm,  

grieznes ar noapaļotiem galiem, līmes zīmuli 

maiņas apavi, skolas forma.  

 

 

 

 

 

 

 

  



2.   klasei 

 Mācību 

priekšmets 

Nepieciešamais 

Latviešu valoda 8 līniju burtnīcas (2.-3. klasei) 

Angļu valoda 1 līniju burtnīca (2.-3.klasei) 

Matemātika 5 rūtiņu burtnīcas 

Dabaszinības Rūtiņu klade (24 lpp) 

A4 mape darba lapām 

Sociālās zinības 1 rūtiņu burtnīca   

A4 mape ar 10 kabatiņām 

Dizains un 

tehnoloģijas 

Lineāls 30 cm, grieznes 

Plastilīns, plastilīna nazis 

zīmēšanas albums A4, 2 aplikāciju albumi A4 

PVA līme, līmes zīmulis 

Tamboradata Nr.2,5 

Sports un 

veselība 

Īsais sporta tērps - šorti, T – krekls,  īsās zeķītes, slēgtie sporta apavi piemēroti 

iekštelpām. Garais sporta tērps vēsākam laikam, āra apstākļiem – garas (līdz 

potītēm) bikses, sporta jaka ar garām rokām, vējjaka, ,zeķītes, slēgtie sporta apavi 

piemēroti āra nodarbībām, cepure, cimdi. 

Mūzika - 

Vizuālā māksla 2 akvareļu albumi A4, 

guaša krāsas + balta guaša 

otas zīmēšanai ar guaša krāsām (3 dažādu lielumu)  

vaska krītiņi 

palete krāsu jaukšanai, ūdens trauks, akvareļu krāsas 

otas zīmēšanai ar akvareļiem (3 dažādu lielumu) 

Drāniņa otu un galda slaucīšanai 

1 akvareļu albums A3 

Krāsains aplikāciju papīrs A4 

Krāsains kartons A4 

Katru dienu līdzi jāņem: 

apvākotas mācību grāmatas un burtnīcas, 

flomāsteri, krāsainie zīmuļi, 

pildspalva ar zaļu lodīti, 2 pildspalvas ar zilu lodīti, 

dzēšgumija, 2 zīmuļi, lineāls 15 cm,  

grieznes ar noapaļotiem galiem, līmes zīmuli 

maiņas apavi, skolas forma. 

 

 

 

 

  

 

  



3.   klasei 

  

Mācību 

priekšmets 

Nepieciešamais 

Latviešu valoda 5 līniju burtnīcas (3. klasei) 

Angļu valoda Līniju klade  

Līniju burtnīca  

Matemātika 5 rūtiņu burtnīcas 

Dabaszinības Rūtiņu klade (24 lpp.) 

Mape A4 darba lapu glabāšanai 

Sociālas zinības  Rūtiņu klade (24 lpp.) 

Dizains un 

tehnoloģijas 

Plastilīns, plastilīna nazītis, grieznes 

PVA līme, līmes zīmulītis 

2 aplikāciju papīra albumi A4 

30 cm lineāls, tamboradata Nr.2,5 

Sports un 

veselība 

Īsais sporta tērps - šorti, T – krekls,  īsās zeķītes, slēgtie sporta apavi piemēroti 

iekštelpām. Garais sporta tērps vēsākam laikam, āra apstākļiem – garas (līdz 

potītēm) bikses, sporta jaka ar garām rokām, vējjaka, ,zeķītes, slēgtie sporta apavi 

piemēroti āra nodarbībām, cepure, cimdi. 

Mūzika - 

Vizuālā māksla 2 A4 akvareļu albumi 

Akvareļu albums A3 

Krāsains aplikāciju papīrs, krāsains kartons A4 

guaša krāsas (6 krāsa) + balta krāsa, 

akvareļu krāsas, 

otas akvareļu krāsām 3 dažādu lielumu,  

otas guašai 3 dažādu lielumu,  

eļļas krītiņi, vaska krītiņi 

palete krāsu jaukšanai, ūdens trauciņš 

Katru dienu līdzi jāņem: 

apvākotas mācību grāmatas un burtnīcas, 

flomāsteri, krāsainie zīmuļi, 

pildspalva ar zaļu lodīti, 2 pildspalvas ar zilu lodīti, 

dzēšgumija, 2 zīmuļi, lineāls 15 cm,  

grieznes ar noapaļotiem galiem, līmes zīmuli 

maiņas apavi, skolas forma.  

 


