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

4.   klasei 

  

Mācību priekšmets Nepieciešamais 

Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas (4.klasei) 

  

Angļu valoda Līniju klade, līniju burtnīca 

Marķieris   

2. svešvaloda 

(krievu) 

Līniju klade  

4 līniju burtnīcas  

2. svešvaloda 

(vācu) 

līniju klade  

marķieris  

Matemātika 6 rūtiņu burtnīcas 

Rūtiņu klade (48 lpp.) 

Cirkulis, transportieris, lineāls, zīmulis, dzēšgumija  

Datorika Rūtiņu klade  

Dabaszinības Rūtiņu klade (46 lpp.) 

Sociālās zinības un 

vēsture 

 - 

Dizains un 

tehnoloģijas 

Rūtiņu  burtnīca, A4 plānā mapīte ar ātršuvēju, 30 cm lineāls 

Priekšauts (darbam virtuvē) 

Galvassega (darbam virtuvē) 

Sports un veselība 
Īsais sporta tērps - šorti, T – krekls, īsās zeķītes, slēgtie sporta apavi. 

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

bikses, sporta jaka ar garām rokām, vējjaka, zeķītes. 

Literatūra 1 rūtiņu burtnīca 

Mūzika  

Vizuālā māksla Palete krāsu jaukšanai 

Zīmēšanas albūms A4 

Akvareļu albūms A4 

guaša krāsas (6 krāsa) + balta krāsa, 

akvareļu krāsas, 

otas akvareļu krāsām 3 dažādu lielumu,  

otas guašai 3 dažādu lielumu,  



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, 

maiņas apavi, 

skolas forma. 

grieznes, 

līmes zīmuli 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.   klasei 

  

Mācību 

priekšmets 

Nepieciešamais 

Latviešu valoda 6 līniju burtnīcas 

Angļu valoda Rūtiņu klade, līniju burtnīca 

marķieris 

2. svešvaloda 

(krievu / vācu) 

līniju klade  

marķieris  

Matemātika 6 rūtiņu burtnīcas, bieza klade(96.lpp.) 

transportieris, cirkulis, zīmulis, lineāls, dzēšgumija  

Datorika Rūtiņu klade 

Dabaszinības Rūtiņu klade (turpina iesākto), mape ar 20 kabatiņām. 

Sociālās zinības Rūtiņu klade (48 lpp.),  

Rūtiņu burtnīca 

Dizains un 

tehnologijas 
Rūtiņu burtnīca- turpina iesākto. A4 plānā mapīte ar ātršuvēju, lineāls 30 cm 

Priekšauts (darbam virtuvē), 

Galvassega (darbam virtuvē)  

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

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

sporta jaka ar garām rokām, vējjaka, zeķītes. 

Literatūra un 

teātra māksla 

1 rūtiņu burtnīca 

Mūzika Nošu burtnīca  

Rūtiņu burtnīca 

Vizuālā māksla Zīmēšanas albūms A4,  

guaša krāsas + balta krāsa,  

eļļas krītiņi,  

līniju burtnīca 

otas guašai 3 dažādu lielumu 



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, 

maiņas apavi, 

skolas forma. 

grieznes, 

līmes zīmuli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.   klasei 

  

Mācību priekšmets Nepieciešamais 

Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas 

Angļu valoda Līniju klade 

marķieris 

2. svešvaloda (vācu) līniju klade 

marķieris 

2. svešvaloda 

(krievu) 

1 līniju vai rūtiņu burtnīca 

 

Matemātika 4-6 rūtiņu burtnīcas  

rūtiņu klade(96.lpp.)  

transportieris, cirkulis, lineāls, zīmulis, dzēšgumija  

Datorika Rūtiņu klade 

Dabaszinības Rūtiņu klade (48 lpp.) – turpina iesākto 

Sociālas zinības un 

vēsture 

Rūtiņu klade  

Rūtiņu burtnīca 

Dizains un 

tehnologijas 

Rūtiņu   burtnīca-turpina iesākto. A4 plānā mapīte ar ātršuvēju, lineāls 30 cm 

Priekšauts (darbam virtuvē), galvassega (darbam virtuvē)  

Sports un veselība Īsais sporta tērps - šorti, T – krekls ( garums pāri jostas vietai),īsās zeķītes, 

slēgtie sporta apavi  

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

bikses, sporta jaka ar garām rokām, vējjaka, plāna cepure, cimdiņi, zeķītes. 

Literatūra un teātra 

māksla 

1 rūtiņu burtnīca 

Mūzika Nošu burtnīca (no pagājušā gada) 

Rūtiņu burtnīca 

Vizuālā māksla Zīmēšanas papīrs A4,  

guaša krāsas,  

otas guaša krāsām,  

eļļas krītiņi,  

plastilīns, 

pildspalva ar melnu lodīti 



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, 

maiņas apavi, 

skolas forma 

grieznes 

līmes zīmuli  

  
 


