
Individuālie mācību piederumi Inčukalna pamatskolā 2020./21. mācību gadam, kurus iegādājas izglītojamo vecāki* 

 

Priekšmets 1. klase 2. klase 3. klase 4. klase 

Angļu valoda 

Pildspalva, zīmulis, krāsainie 

zīmuļi, lineāls, dzēšgumija, 

šķēres, zīmuļu asināmais, 3 

krāsu marķieri, A4mapīte darba 

lapām, atgādnēm, radošajiem 

darbiem 

Pildspalva, zīmulis, 

krāsainie zīmuļi, lineāls, 

dzēšgumija, šķēres, zīmuļu 

asināmais, 3 krāsu 

marķieri, A4mapīte darba 

lapām, atgādnēm, 

radošajiem darbiem 

Pildspalva, zīmulis, 

krāsainie zīmuļi, lineāls, 

dzēšgumija, šķēres, zīmuļu 

asināmais, 3 krāsu 

marķieri, A4mapīte darba 

lapām, atgādnēm, 

radošajiem darbiem 

Pildspalva, zīmulis, 

krāsainie zīmuļi, lineāls, 

dzēšgumija, šķēres, zīmuļu 

asināmais, 3 krāsu marķieri, 

A4mapīte darba lapām, 

atgādnēm, radošajiem 

darbiem 

Dabaszinības 

Zīmuļi, pildspalvas, šķēres, 

dzēšgumijas, līmes, lineāls 

Pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, pierakstiem  
rūtiņu burtnīca, krāsainie zīmuļi, līmes zīmulis, šķēres. 

Klases stunda 
Zīmuļi, pildspalvas, šķēres, dzēšgumijas, līmes, lineāls (30 cm), krāsainie zīmuļi, zīmuļu asināmais ar tvertnīti. 

Latviešu 

valoda 

Pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls,  līniju burtnīcas (2 - 3; ar 
platajām līnijām, kas domātas 
1.kl.), krāsainie zīmuļi, līmes 
zīmulis, šķēres. 

Pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, pierakstiem līniju 
burtnīcas (3 - 4; ar raustītu svītru pa vidu, domātas 3.kl.), 
krāsainie zīmuļi, līmes zīmulis, šķēres. 

Pildspalva, zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls,  līniju 
burtnīcas, apm. 4; ar 
parastajām  līnijām, kas 
domātas 4.-9.kl.), krāsainie 
zīmuļi, līmes zīmulis, šķēres 

Matemātika 

Pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls, pierakstiem lielo 
rūtiņu burtnīcas (2 - 3); 
krāsainie zīmuļi, līmes zīmulis, 
šķēres. 
 

Pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, pierakstiem līniju 
burtnīcas (3 - 4; ar raustītu svītru pa vidu, domātas 3.kl.), 
krāsainie zīmuļi, līmes zīmulis, šķēres. 

Pildspalva, zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls, rūtiņu 
burtnīcas, apm. 4; rūtiņu 
klade pierakstiem, krāsainie 
zīmuļi, līmes zīmulis, šķēres 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

Zīmuļi, pildspalvas, šķēres, dzēšgumijas, līmes, lineāls (30 cm), krāsainie zīmuļi, zīmuļu asināmais ar tvertnīti. 

Mūzika 
    



Sociālās 

zinības 

Zīmuļi, pildspalvas, šķēres, 

dzēšgumijas, līmes, lineāls 

Pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, pierakstiem  
rūtiņu burtnīca, krāsainie zīmuļi, līmes zīmulis, šķēres. 

Sports 

Sporta tērps nodarbībām sporta zālē, maiņas sporta apavi, maiņas zeķes un stadionā –siltā jaka un garās bikses, cimdi, 
cepure, siltās zeķes ziemas āra nodarbībām. Pēc nepieciešamības – dvielis un personīgās higiēnas piederumi. 

Sports 

baseins 

Peldtērps, peldcepure, 
peldbrilles, baseina čības, 
personīgās higiēnas piederumi 
dušai, dvielis. 

Peldtērps, peldcepure, 
peldbrilles, baseina čības, 
personīgās higiēnas 
piederumi dušai, dvielis. 

Peldtērps, peldcepure, 
peldbrilles, baseina čības, 
personīgās higiēnas 
piederumi dušai, dvielis. 

Peldtērps, peldcepure, 
peldbrilles, baseina čības, 
personīgās higiēnas 
piederumi dušai, dvielis. 

Vizuālā 

māksla 

Zīmuļi, pildspalvas, šķēres, dzēšgumijas, līmes, lineāls (30 cm), krāsainie zīmuļi, zīmuļu asināmais ar tvertnīti -visas tās 

lietas, kuras noder arī mājturības un tehnoloģiju stundās. 

 

* Individuālie mācību piederumi [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai 

saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība 

un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus 

izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām]; 

*Guašas un akvareļu krāsas, A3 formāta papīru, otas un trauciņus otu mazgāšanai iegādājas skola, tie glabāsies vizuālās mākslas kabinetā; 

*Ja kāda ģimene, sociālo apstākļu dēļ, nevar iegādāties kādus no individuālajiem mācību līdzekļiem, ir jāraksta iesniegums skolas direktoram.  

Skola kopā ar pašvaldību meklēs risinājumu. 

*Individuālās kancelejas preces (zīmuļi, pildspalvas, šķēres, dzēšgumijas, līmes, lineāli utt.) var būt izmantojami jebkurā mācību priekšmetā; 

 


