
 

Skolas piederumu komplekti – saņemot jāizvēlas viens komplekts: 

Komplekta 

veids 

S2015 SP2015 

Komplekta 

sastāvs 

Mugursoma – 1gab. 

 

Papildus informācija: 

vertikāla mugursoma ar 

vairākiem nodalījumiem 

un stingru pamatni un 

muguras daļu. Izmērs ne 

mazāks kā 40x25x20 cm. 

Noformējums- bērniem 

paredzēts bez agresiju 

veicinošiem elementiem, 

ar rūpnieciski iestrādātiem 

gaismu atstarojošiem 

apdares elementiem somas 

priekšpusē un uz siksnām 

(lentām). Piegādātājam 

visā Latvijas teritorijā 

jānodrošina somu ārēja 

izskata dažādība, lai 

lietotāji nav identificējami 

ar Fonda atbalstu. 

Līnija klade, 48 lp. – 1 gab. 

Rūtiņu klade, 48 lp.- 5 gab. 

Rūtiņu klade, 96 lp.- 4 gab. 

Līniju burtnīca, 18 lp. – 4 gab. 

Rūtiņu burtnīca, 18 lp. – 5 gab. 

Trīslīniju burtnīca sākumskolai, 12 lp. – 5 gab. 

Līniju ar punktējumu burtnīcas sākumskolai, 12 lp. – 

6 gab. 

Līniju bez punktējuma burtnīcas sākumskolai, 18 lp. 

– 7 gab. 

Rūtiņu burtnīca sākumskolai, 18 lp. – 6 gab. 

Nošu burtnīca, 10 lp.- 1 gab. 

Zīmēšanas papīrs A4, vismaz 20 lp.- 2 gab. 

Akvareļu papīrs A3, vismaz 10 lp.- 1 gab. 

Aplikāciju papīrs A4, vismaz 8 lp.- 2 kompl. 

Kartons A4, 1 loksne- 1 gab. 

Zila pildspalva – 6 gab. 

Parastais zīmulis- 6 gab. 

Krāsainie zīmuļi, vismaz 12 krāsas – 1 kompl. 

Flomāsteri, vismaz 6 krāsas – 2 kompl. 

Zīmuļu asināmais – 1 gab. 

Dzēšgumija – 3 gab. 

Otas, vismaz 4 dažāda izmēra – 1 kompl. 

Akvareļu krāsas, vismaz 6 krāsas – 1 kompl. 

Guaša krāsas, vismaz 6 krāsas – 1 kompl. 

Šķēres – 1 gab. 

Trīsstūra lineāls, garums 22 cm- 1 gab. 

Taisnstūra lineāls, garums 30 cm – 1 gab. 

Transportieris, garums 10 cm – 1 gab. 

Līmes zīmulis, 20-25 g – 2 gab. 

PVA līme, vismaz 40 ml – 1 gab. 

Vāciņi kladei, 17x 20 cm – 10 gab. 

Vāciņi burtnīcai, 17x20 cm – 12 gab. 

Vāciņi nošu burtnīcai, A4 – 1 gab. 

Mape – aploksne ar spiedpogu, A4 – 2 gab. 

 

Piezīme: 2015. gada skolas piederumu komplektus trūcīgas vai krīzes situācijā esošās ģimenes ar 

skolas vecuma bērniem no 5 līdz 16 gadiem, uzrādot izziņu par 2015.gadu, varēs saņemt līdz pat 

2015./2016.mācību gada beigām, tas ir, līdz 2016. gada 10. jūnijam. 2016. gada un turpmāko 

gadu mācību piederumu komplektus varēs saņemt vienu reizi konkrētā kalendārā gada laikā. 


