
Ar direktora rīkojumu apstiprināts Nr.46, 23.04.2018. 

  Kapsēdes pamatskolas mācību līdzekļi 1. klasei  

 

1.Uz 4. septembri līniju burtnīcas- speciālās 1. klasei.  

(Uz 2 burtnīcām uzrakstam burtnīcas galvu- skatīt norādījumos); 2 burtnīcās iekšā vārdiņš. 

Burtnīcas apvākojam! 

2. Burtnīcas ar lielām rūtiņām, pēc Jaunā gada sākam rakstīt  mazās rūtiņās. 

(Uz 2 burtnīcām uzrakstam burtnīcas galvu- skatīt norādījumos). Burtnīcas apvākojam! 

***Biezā rūtiņu kladīte angļu valodai uz 4 gadiem;  A4 mape, kurā glabāsies kopētie materiāli. 

3. Burtnīcu vāciņi. 

4. Mācību grāmatas un lielās burtnīcas apvākosim.   

5. Divi lineāli- īsais (15cm) un garais (30 cm). 

6. Rezervē, lai ir plānās A4 kabatiņas (paliek katram bērnam mājas) un 4 plastmasas A4 vāciņi. 

7.Uzasinātas zīmuļkrāsas, flomāsteri, dzēšgumija, parastais zīmulis, pildspalva, 

zīmuļasināmais, īsais lineāls, līmes zīmulītis- penālī.  

8. Pasteļa krītiņi. 

9. Mīkstās akvareļkrāsas. 

10. Guašu krāsas, rezervē, lai ir baltā guaša. 

11. Plastilīns.  

12. Zīmēšanas A4 mazais un A3 lielais  bloks.  

13. Cietie A4 formāta krāsainie kartoni. 

14. Aplikācijas papīrs- 2 gab. (viens līdz Jaunam gadam, otrs pēc tā). Krāsains no abām pusēm. 

15.Asas grieznes. 

16. PVA līme, līmes otiņa, salvetes. 

17.Trīs dažāda lieluma mīkstās otas- akvareļiem un trīs dažāda lieluma plakanās otas  guašu 

krāsām. (Otas-lielu, vidēju, mazu/smalku.) 

18. Krāsu palete krāsu jaukšanai. 

19. Ūdenstrauciņš. 

20. Vecas avīzes zīmēšanas stundai. 

21. Nošu burtnīca. 

22. Nospiesti ziediņi un lapiņas- rokdarbiem. ( Paspējam to izdarīt vasarā.) 

23.Tamboradata, nelieli dzijas kamolīši tamborēšanai.  

24.Sakrājam dažādas krāsas auduma gabaliņus (ļoti labi der arī dažādu krāsu filča gabaliņi), 

krāsainas vilnas dzijas gabaliņus, podziņas, pērlītes, spožumiņus, dažādas krāsas galda 

salvetes u.c. – rokdarbiem. 

25.Sportā- īsais, garais sporta tērps, sporta čības, zeķes- visu liekam maisiņā, vēlams pie 

apģērba vārds, uzvārds, klase. Glabāsies klasē. 

26. Sporta dejās- češkas vai speciālās deju kurpes. 

27. Ar septembri - maiņas apavi (liekam maisiņā, atstāsim garderobē). 

28. Mazs roku dvielītis/ roku salvetes rullītis, kurā noslaucīt otas, krāsas, rokas. 

29. Izšūšanai adata ar lielāku aci un  parastās šujamadatas. 

Vasarā lasi arī bērnu grāmatas! 

.................................................................................................. 

 



Iekārtosim rakstu darbu burtnīcas mājas darbiem- divas latviešu val.; divas matemātikā.  

 

Kapsēdes pamatskolas 

1. klases skolnieka        ( -ces) 

Jāņa Ozoliņa                   ( ģenitīva locījumā) 

rakstu darbi latviešu valodā   (visi vārdi vienā rindiņā, vārdus nesaīsinām) 

2018./2019. m.g. 

 

Kapsēdes pamatskolas 

1. klases skolnieka        ( -ces) 

Jāņa Ozoliņa                   ( ģenitīva locījumā) 

rakstu darbi matemātikā 

2018./2019. m.g.  

 

Paldies! 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Ar savu parakstu apstiprinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar sava bērna 

________________________ izmantojamās literatūras sarakstu (nodrošina skola) un 

individuālo mācību līdzekļu sarakstu (iegādājas vecāki). 

Datums:____________________/ 

Paraksts: ___________________/      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ar direktora rīkojumu apstiprināts Nr.46, 23.04.2018. 

Kapsēdes pamatskolas mācību līdzekļi 2. klasei  
 

1.Uz 4. septembri līniju burtnīcas- speciālās 2. klasei.  

(Uz 2 burtnīcām uzrakstam burtnīcas galvu- skatīt norādījumos); 2 burtnīcās iekšā vārdiņš. 

Burtnīcas apvākojam! 

2. Burtnīcas ar mazām  rūtiņām. 

(Uz 2 burtnīcām uzrakstam burtnīcas galvu- skatīt norādījumos). Burtnīcas apvākojam! 

***Biezā rūtiņu kladīte angļu valodai uz 2 gadiem; A4 mape, kurā glabāsies kopētie materiāli. 

3. Burtnīcu vāciņi. 

4. Mācību grāmatas un lielās burtnīcas apvākosim.   

5. Divi lineāli- īsais (15cm) un garais (30 cm). 

6. Rezervē, lai ir plānās A4 kabatiņas (paliek katram bērnam mājas) un 4 plastmasas A4 vāciņi. 

7.Uzasinātas zīmuļkrāsas, flomāsteri, dzēšgumija, parastais zīmulis, pildspalva, 

zīmuļasināmais, īsais lineāls, līmes zīmulītis- penālī.  

8. Pasteļa krītiņi. 

9. Mīkstās akvareļkrāsas. 

10. Guašu krāsas, rezervē, lai ir baltā guaša. 

11. Plastilīns.  

12. Zīmēšanas A4 mazais un A3 lielais  bloks.  

13. Cietie A4 formāta krāsainie kartoni. 

14. Aplikācijas papīrs- 2 gab. (viens līdz Jaunam gadam, otrs pēc tā). Krāsains no abām pusēm. 

15. Asas grieznes. 

16. PVA līme, līmes otiņa, salvetes. 

17.Trīs dažāda lieluma mīkstās otas- akvareļiem un trīs dažāda lieluma plakanās otas  guašu 

krāsām. (Otas-lielu, vidēju, mazu/smalku.) 

18. Krāsu palete krāsu jaukšanai. 

19. Ūdenstrauciņš. 

20. Vecas avīzes zīmēšanas stundai. 

21. Nošu burtnīca. 

22. Nospiesti ziediņi un lapiņas- rokdarbiem. ( Paspējam to izdarīt vasarā.) 

23. Tamboradata, nelieli dzijas kamolīši tamborēšanai. 

24.Sakrājam dažādas krāsas auduma gabaliņus (ļoti labi der arī dažādu krāsu filča gabaliņi), 

krāsainas vilnas dzijas gabaliņus, podziņas, pērlītes, spožumiņus, dažādas krāsas galda 

salvetes u.c. – rokdarbiem. 

25.Sportā- īsais, garais sporta tērps, sporta čības, zeķes- visu liekam maisiņā, vēlams pie 

apģērba vārds, uzvārds, klase. Glabāsies klasē. 

26. Sporta dejās- češkas vai speciālās deju kurpes. 

27. Ar septembri - maiņas apavi (liekam maisiņā, atstāsim garderobē). 

28. Mazs roku dvielītis/ roku salvetes rullītis, kurā noslaucīt otas, krāsas, rokas. 

29. Izšūšanai adata ar lielāku aci un  parastās šujamadatas. 

30. 20 cm Kanvas audums izšūšanai un trīs krāsu izšūšanas diegi.  

Vasarā lasi arī bērnu grāmatas! 

.................................................................................................. 

 



Iekārtosim rakstu darbu burtnīcas mājas darbiem- divas latviešu val.; divas matemātikā.  

 

Kapsēdes pamatskolas 

2. klases skolnieka        ( -ces) 

Jāņa Ozoliņa                   ( ģenitīva locījumā) 

rakstu darbi latviešu valodā   (visi vārdi vienā rindiņā, vārdus nesaīsinām) 

2018./2019. m.g. 

 

Kapsēdes pamatskolas 

2. klases skolnieka        ( -ces) 

Jāņa Ozoliņa                   ( ģenitīva locījumā) 

rakstu darbi matemātikā 

2018./2019. m.g.  

 

Paldies! 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Ar savu parakstu apstiprinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar sava bērna 

________________________ izmantojamās literatūras sarakstu (nodrošina skola) un 

individuālo mācību līdzekļu sarakstu (iegādājas vecāki). 

Datums:____________________/ 

Paraksts: ___________________/      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ar direktora rīkojumu apstiprināts Nr.46, 23.04.2018. 

                         Kapsēdes pamatskolas mācību līdzekļi 3. klasei  
 

1.Uz 4. septembri līniju burtnīcas- speciālās 3. klasei.  

(Uz 2 burtnīcām uzrakstam burtnīcas galvu- skatīt norādījumos); 2 burtnīcās iekšā vārdiņš. 

Burtnīcas apvākojam! 

2. Burtnīcas ar mazām  rūtiņām. 

(Uz 2 burtnīcām uzrakstam burtnīcas galvu- skatīt norādījumos). Burtnīcas apvākojam! 

***Biezā rūtiņu kladīte angļu valodā; A4 mape, kurā glabāsies kopētie materiāli 

3. Burtnīcu vāciņi. 

4. Mācību grāmatas un lielās burtnīcas apvākosim.   

5. Divi lineāli- īsais (15cm)  un garais (30 cm). 

6. Rezervē, lai ir plānās A4 kabatiņas (paliek katram bērnam mājas) un 4 plastmasas A4 vāciņi. 

7.Uzasinātas zīmuļkrāsas, flomāsteri, dzēšgumija, parastais zīmulis, pildspalva, 

zīmuļasināmais, īsais lineāls, līmes zīmulītis- penālī.  

8. Cirkulis. 

9. Pasteļa krītiņi. 

10. Mīkstās akvareļkrāsas. 

11. Guašu krāsas, rezervē, lai ir baltā guaša. 

12. Plastilīns.  

13. Zīmēšanas A4 mazais un A3 lielais  bloks.  

14. Cietie A4 formāta krāsainie kartoni. 

15. Aplikācijas papīrs- 2 gab. (viens līdz Jaunam gadam, otrs pēc tā). Krāsains no abām pusēm. 

16. Asas grieznes. 

17. PVA līme, līmes otiņa, salvetes. 

18.Trīs dažāda lieluma mīkstās otas- akvareļiem un trīs dažāda lieluma plakanās otas  guašu 

krāsām. (Otas-lielu, vidēju, mazu/smalku.) 

19. Krāsu palete krāsu jaukšanai. 

20. Ūdenstrauciņš. 

21. Vecas avīzes zīmēšanas stundai. 

22. Nošu burtnīca. 

23. Nospiesti ziediņi un lapiņas- rokdarbiem. ( Paspējam to izdarīt vasarā.) 

24. Tamboradata, nelieli dzijas kamolīši tamborēšanai. 

25.Sakrājam dažādas krāsas auduma gabaliņus (ļoti labi der arī dažādu krāsu filča gabaliņi), 

krāsainas vilnas dzijas gabaliņus, podziņas, pērlītes, spožumiņus, dažādas krāsas galda 

salvetes u.c. – rokdarbiem. 

26.Sportā- īsais, garais sporta tērps, sporta čības, zeķes- visu liekam maisiņā, vēlams pie 

apģērba vārds, uzvārds, klase. Glabāsies klasē. 

27. Sporta dejās- češkas vai speciālās deju kurpes. 

28. Ar septembri - maiņas apavi (liekam maisiņā, atstāsim garderobē). 

29. Mazs roku dvielītis/ roku salvetes rullītis, kurā noslaucīt otas, krāsas, rokas. 

30. Izšūšanai adata ar lielāku aci un  parastās šujamadatas. 

31. 20 cm Kanvas audums izšūšanai un trīs krāsu izšūšanas diegi.  

Vasarā lasi arī bērnu grāmatas! 

.................................................................................................. 



 

Iekārtosim rakstu darbu burtnīcas mājas darbiem- divas latviešu val.; divas matemātikā.  

 

Kapsēdes pamatskolas 

3. klases skolnieka        ( -ces) 

Jāņa Ozoliņa                   ( ģenitīva locījumā) 

rakstu darbi latviešu valodā   (visi vārdi vienā rindiņā, vārdus nesaīsinām) 

2018./2019. m.g. 

 

Kapsēdes pamatskolas 

3. klases skolnieka        ( -ces) 

Jāņa Ozoliņa                   ( ģenitīva locījumā) 

rakstu darbi matemātikā 

2018./2019. m.g.  

 

Paldies! 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Ar savu parakstu apstiprinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar sava bērna 

________________________ izmantojamās literatūras sarakstu (nodrošina skola) un 

individuālo mācību līdzekļu sarakstu (iegādājas vecāki). 

Datums:____________________/ 

Paraksts: ___________________/      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ar direktora rīkojumu apstiprināts Nr.46, 23.04.2018. 

Kapsēdes pamatskolas mācību līdzekļi 4. klasei  
 

1.Uz 4. septembri līniju burtnīcas- speciālās 4. klasei.  

(Uz 2 burtnīcām uzrakstam burtnīcas galvu- skatīt norādījumos); 2 burtnīcās iekšā vārdiņš. 

Burtnīcas apvākojam! 

2. Burtnīcas ar mazām  rūtiņām. 

(Uz 2 burtnīcām uzrakstam burtnīcas galvu- skatīt norādījumos). Burtnīcas apvākojam! 

***Biezā rūtiņu kladīte angļu valodai; A4 mape, kurā glabāsies kopētie materiāli. 

3. Burtnīcu vāciņi. 

4. Mācību grāmatas un lielās burtnīcas apvākosim.   

5. Divi lineāli- īsais (15cm)  un garais (30 cm). 

6. Rezervē, lai ir plānās A4 kabatiņas (paliek katram bērnam mājas) un 4 plastmasas A4 vāciņi. 

7.Uzasinātas zīmuļkrāsas, flomāsteri, dzēšgumija, parastais zīmulis, pildspalva, 

zīmuļasināmais, īsais lineāls, līmes zīmulītis- penālī.  

8. Cirkulis. 

9. Pasteļa krītiņi. 

10. Mīkstās akvareļkrāsas. 

11. Guašu krāsas, rezervē, lai ir baltā guaša. 

12. Plastilīns.  

13. Zīmēšanas A4 mazais un A3 lielais  bloks.  

14. Cietie A4 formāta krāsainie kartoni. 

15. Aplikācijas papīrs- 2 gab. (viens līdz Jaunam gadam, otrs pēc tā). Krāsains no abām pusēm. 

16. Asas grieznes. 

17. PVA līme, līmes otiņa, salvetes. 

18.Trīs dažāda lieluma mīkstās otas- akvareļiem un trīs dažāda lieluma plakanās otas  guašu 

krāsām. (Otas-lielu, vidēju, mazu/smalku.) 

19. Krāsu palete krāsu jaukšanai. 

20. Ūdenstrauciņš. 

21. Vecas avīzes zīmēšanas stundai. 

22. Nošu burtnīca. 

23. Nospiesti ziediņi un lapiņas- rokdarbiem. ( Paspējam to izdarīt vasarā.) 

24. Tamboradata, nelieli dzijas kamolīši tamborēšanai. 

25.Sakrājam dažādas krāsas auduma gabaliņus (ļoti labi der arī dažādu krāsu filča gabaliņi), 

krāsainas vilnas dzijas gabaliņus, podziņas, pērlītes, spožumiņus, dažādas krāsas galda 

salvetes u.c. – rokdarbiem. 

26.Sportā- īsais, garais sporta tērps, sporta čības, zeķes- visu liekam maisiņā, vēlams pie 

apģērba vārds, uzvārds, klase. Glabāsies klasē. 

27. Sporta dejās- češkas vai speciālās deju kurpes. 

28. Ar septembri - maiņas apavi (liekam maisiņā, atstāsim garderobē). 

29. Mazs roku dvielītis/ roku salvetes rullītis, kurā noslaucīt otas, krāsas, rokas. 

 Vasarā lasi arī bērnu grāmatas! 

.................................................................................................. 

 

Iekārtosim rakstu darbu burtnīcas mājas darbiem- divas latviešu val.; divas matemātikā.  



 

Kapsēdes pamatskolas 

4. klases skolnieka        ( -ces) 

Jāņa Ozoliņa                   ( ģenitīva locījumā) 

rakstu darbi latviešu valodā   (visi vārdi vienā rindiņā, vārdus nesaīsinām) 

2018./2019. m.g. 

 

Kapsēdes pamatskolas 

4. klases skolnieka        ( -ces) 

Jāņa Ozoliņa                   ( ģenitīva locījumā) 

rakstu darbi matemātikā 

2018./2019. m.g.  

 

Paldies! 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ar savu parakstu apstiprinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar sava bērna 

________________________ izmantojamās literatūras sarakstu (nodrošina skola) un 

individuālo mācību līdzekļu sarakstu (iegādājas vecāki). 

Datums:____________________/ 

Paraksts: ___________________/      

 

 


