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 Mācību līdzekļi latviešu, krievu, angļu un 

vācu, igauņu valodās, materiāli atbalsta 

personālam; 

 Iespējamas materiālu prezentācijas 

mācību iestādēs; 

 Mācību līdzekļu pilnīgāki apraksti 

pieejami mājas lapā; 

 Strādājam ar e-Rīga rēķiniem.  

 Materiāli piemēroti kompetenču pieejai 

mācību saturā.  
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+371 29 23 95 95 

info@muzle.lv 

www.muzle.lv 

 

mailto:info@muzle.lv
http://www.muzle.lv/


WWW.MUZLE.LV 

✦JAUNUMI✦ 

 

Bilžu mozaīkas 

Deviņu dažādu saliekamu bilžu komplekts ar 

divām darbu pamatnēm. 

Pamatnes izmērs: 10x10cm 

 

CENA: 18.15 (ar PVN) 

 

Dalāmās ģeometriskās figūras 

Komplektā ietilpst sešas krāsainas ģeometriskas 

figūras, sešas krāsainas sadalītas ģeometriskas 

figūras un seši vienkrāsaini (gaiši vai tumši), 

rāmīši figūru ievietošanai un divas darba pamatnes.  

CENA: 18.15 (ar PVN) 

 

Pirkstu vilciņi 

Dažādu formu un krāsu griežamā vilciņi 

paredzēti griešanai ar pirkstu palīdzību.  

CENA: 1.81/gab. (ar PVN) 
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Plaukstu vilciņi 

Dažādu krāsu un izmēra vilciņi paredzēti plaukstu 

koordinācijas un sadarbības attīstīšanai.  

 

CENA: 2.42/gab. (ar PVN) 

 

Krāsaino, skanošo kluču piramīda 

Sešu augoša izmēra, sešu dažādu krāsu kluču 

komplekts. Klucīšus pakratot ir dzirdama dažāda 

augstuma skaņas.   

CENA: 15.73 (ar PVN) 

 

Krāsaino trīsstūru mozaīkas 

Četru dažādu krāsu trīsstūri (kopskaitā 64 gab.) un 

pamatne to ievietošanai.  

 

CENA: 16.94 (ar PVN) 
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✦VALODA✦ 

 

Alfabēts lielie drukātie burti 

(LV,RU,ENG) 

Komplektā ietilpst 75 burti (biežāk lietotie burti 

skaitliski ir vairāk), gramatikas, mīkstinājuma un 

pieturzīmes kā arī cipari 0-10 un četri burti „X”, 

„Y”, „W”, „Z” angļu valodas burtu apguvei. 

 

CENA: 13.92 (ar PVN) 

 

 

Alfabēts lielie drukātie burti 

(palielināts) (LV,RU,ENG) 

Burtu augstums 8cm. 

CENA: 21.78 (ar PVN) 

 

Alfabēts (lielie drukātie) burti 

(LV,RU,ENG) 

Komplekts ir piemērots materiāls burtu iepazīšanai 

un apgūšanai sākumposmā. Stiprināms ar 

magnētiem pie tāfeles.  

CENA: 38.72 (ar PVN) 

 

Burtu mājiņas 

Sastāv no vairākām pamatnēm ar telpiski 

iedziļinātiem un divu krāsu kontrastā izceltiem 

burtiem, kā arī pašiem burtiņiem. 

CENA: 21.78 (ar PVN) 
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Burtu kluči (LV,RU,ENG) 

14 kluči uz kuriem ir 84 alfabēta burti kā arī visi 

patskaņi, divskaņi un DZ un DŽ. 

CENA:15.73 (ar PVN) 

 

Zilbju muzle (LV,RU,ENG) 

Zilbju muzle ir didaktisks materiāls latviešu valodas 

burtu, skaņu un to savienojumu apgūšanai. 

Komplektā ietilpst 80 kauliņi ar burtiem (visi 

patskaņi, divskaņi, līdzskaņi un biežāk lietojamie 

līdzskaņu savienojumi), kā arī tāfelīte ar divām 

paralēlām slejām kauliņu ievietošanai.           

CENA: 16.94 (ar PVN) 

 

Gudrais aplis (LV,RU,ENG) 

Komplektā ietilpst 8 zīmētu dzīvnieku attēlu pāri 

(pieaudzis dzīvnieks un tā mazulis), visi latviešu 

alfabēta burti (iekļaujot arī divskaņus un ‘’DZ’’, 

‘’DŽ’’), cipari no 1-10, kā arī krāsainas gumijas. 

CENA: 19.36 (ar PVN) 

 

Puzle “Alfabēts” (LV,RU,ENG) 

Materiāls sastāv no divējādiem puzles veida 

gabaliņiem, uz katra no tiem atrodas burts, 

kopskaitā ir 84 gab. (ieskaitot divskaņus, kā arī –dz, 

-dž. Katrs burts ir gan uz viena, gan otra veida 

puzles gabala. Materiāls pieejams gan ar lielajiem 

drukātajiem , gan mazajiem drukātajiem burtiem. 

CENA: 17.54 (ar PVN) 
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Burtu kāpurs 

Materiāls veidots koka kāpuriņa formā, ko 

iespējams salikt no vairākiem posmiem, veidojot 

līdz pat 9 burtu garus vārdus. Komplektā ietilpst 66 

zīmējumi (kuru nosaukumi sākas ar kādu no latviešu 

valodas alfabēta burtiem) kā arī 100 burti vārdu 

veidošanai.  

CENA: 24.20 (ar PVN) 

 

Burtu šūnas (LV,RU,ENG) 

Spēle sastāv no 150 regulāra sešstūra formas spēles 

kauliņiem, uz katra kauliņa atrodas 1 burts. Spēlē 

iespējami dažādi burtu formāti: lielie drukātie, 

mazie drukātie, lielie rakstītie un mazie rakstītie. 

Materiāls tapis sadarbībā ar speciālo pedagogu 

Antru Krauci. Spēle pieejama vairākās valodās (LR, 

LT, EE, RU). 

CENA: 13.92(ar PVN) 

 

Burtu slejas (LV,RU,ENG) 

Piecas paralēli bīdāmas slejas ar burtiem ir 

piemērots palīgmateriāls lasītprasmes apguves 

sākumposmā. Komplektā katra sleja ir 2 

eksemplāros. Slejas pieejamas gan ar lielajiem 

drukātajiem, gan ar mazajiem rakstītajiem burtiem. 

CENA: 21.78 (ar PVN) 

 

Zilbju disks (LV,RU,ENG) 

Disks sniedz iespēju veidot 450 dažādas zilbes, jo 

viens disks satur: 15 līdzskaņus (biežāk lietotos un 

grūti izrunājamos) un otrs: 15 patskaņus un 

divskaņus. Iespējamais burtu formāts ir lielie 

drukātie, vai mazie drukātie burti. 

CENA: 18.15 (ar PVN) 
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Alfabēts mazie rakstītie burti 

(LV,RU,ENG) 

Katram burtam ir precīza forma, kas to ļauj apgūt 

gan vizuāli, gan ar sensorās atmiņas palīdzību. 

Komplektā ir 70 burti, līdz ar to iespējams salikt arī 

vārdus. Atsevišķi ir pieejama pamatnīte ar 2 līnijām, 

lai apgūtu burta pareizu novietojumu un veidotu 

vārdus. 

CENA: 17.54 (ar PVN) 

 

Alfabēts mazie drukātie burti 

(palielināts)  

Mazo rakstīto burtu alfabēts ir materiāls mazo 

rakstīto burtu apguvei. Katram burtam ir precīza 

forma, kas to ļauj apgūt gan vizuāli, gan ar sensorās 

atmiņas palīdzību. Burtiem ir palielināts izmērs, tie 

ir piemēroti arī bērniem ar īpašām vajadzībām. 

CENA: 33.88 (ar PVN) 

 

Divu līniju pamatne 

 

CENA: 3.02 (ar PVN) 

 

Skanošo kluču alfabēts (LV,RU,ENG) 

Skanošo kluču alfabēts ir valodas spēle, kas sastāv 

no 33 alfabēta klucīšiem, uz katra kluča 6 skaldnēm 

ir attēlots: lielais drukātais burts, mazais drukātais 

burts, lielais rakstītais burts, mazais rakstītais burts 

un zīmējums, kura nosaukumā attiecīgā burta skaņa 

ir pirmā kā arī kārtas skaitlis alfabētā. 

 

CENA: 35.09 (ar PVN) 
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Pamatne skanošo kluču alfabētam 

 

CENA: 7.26 (ar PVN) 

 

Burtu pasaule  

Materiāls latviešu valodas skaņu un tām atbilstošo 

burtu, kā arī dažādu burtu formātu (lielie drukātie, 

mazie drukātie, lielie rakstītie, mazie rakstītie) 

apgūšanai. Komplektā ietilpst koka aplis burtu un 

attēlu ievietošanai,130 un 4 latviešu alfabēta 

komplekti. 

CENA: 43.56 (ar PVN) 

 

Mazais burtlicis 

Komplektā ietilpst darba pamatne, 200 latviešu 

alfabēta burti, 132 zīmējumi, kuru nosaukumu 

pirmā skaņa atbilst katram alfabēta burtam. Burtu 

formāts ir lielie drukātie vai mazie drukātie vai 

mazie rakstītie burti. 

CENA: 43.56 (ar PVN) 

 

Atrodi skaņu 

Pamatuzdevums ir noteikt skaņas atrašanās vietu 

vārdā (vārda sākumā, vidū vai beigās). 

CENA: 18.15 (ar PVN) 
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Skaņu namiņš (LV, RU) 

Valodas materiāls, sastāv no viena priekšmeta attēlu 

komplekta un diviem trafaretu komplektiem attēlu, 

kauliņu ievietošanai.  

CENA: 18.15 (ar PVN) 

 

Skaņu penālis (LV, RU) 

Skaņu penālis ir palīginstruments, kuru pielietojot, 

ir iespējams uzskatāmā un viegli uztveramā veidā 

saskaitīt skaņas dotajā vārdā, kā arī diferencēt tās 

patskaņos un balsīgajos un nebalsīgajos līdzskaņos.  

CENA: 12.10 (ar PVN) 

 

Burtu skaņu puzle (LV,RU,ENG) 

Trīs dažādu krāsu rāmīšu un 200 burtiņu komplekts. 

Bērnam, praktiski darbojoties, tiek apgūtas ļoti 

nozīmīgās skaņu analīzes un sintēzes prasmes, kuras 

ir pamats veiksmīgai lasīšanas un rakstīšanas 

apguvei. Skaņu apzīmēšanai tiek izmantotas 

dažādas krāsas.  

CENA: 13.92 (ar PVN) 

 

Patskaņu māja 

Valodas apguves un korekcijas mācību līdzeklis. 

Sastāv no 96 krāsainiem zīmējumiem, kuri 

komplektēti pēc īsā vai garā patskaņa atrašanās 

nosaukuma pirmajā zilbē (aptverti visi patskaņi), 

lielās darba pamatnes (mājiņas) ar 48 lodziņiem, 

četrām mazajām pamatnēm ar 12 lodziņiem kā arī 

īso, garo patskaņu un to apzīmējuma komplekta. 

CENA: 48.40 (ar PVN) 
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Lasāmpuzle (LV,RU) 

Komplekts sastāv no trīs formu 84 puzles 

gabaliņiem, kuru divas krāsas ļauj bērnam vienkārši 

un ar prieku darboties, veidot gan dažādas 

ģeometriskas figūras, gan krāsu kombinācijas.  

CENA: 13.92 (ar PVN) 

 

Zilbju domino (LV,RU,ENG) 

Spēle attīstīs lasītprasmi un veicinās loģiskās 

domāšanas attīstību. Domino var būt vairāki varianti 

- meklēt vārdus no dotajām zilbēm vai veidot zilbju 

ķēdi, kuru pēc spēles beigšanas var izlasīt. 

CENA: 10.89 (ar PVN) 

 

Zilbju kluči (LV,RU,ENG) 

10 kluču komplekts. Uz klučiem izvietotas 60 

zilbes, kas veido 30 dažādus vārdus. 

CENA: 13.31 (ar PVN) 

 

Izveido vārdu (LV,RU,ENG) 

Salikt vārdu atbilstoši attēlā redzamajam 

zīmējumam gan ar drukātajam, gan ar rakstītajiem 

burtiem. Rakstīto burtu kauliņus iespējams ielikt 

trafaretā ar brūno pusi uz augšu, tādejādi saskaitot 

skaņu daudzumu vārdā. 

CENA: 24.20 (ar PVN) 
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Zilbes 1 (LV,RU) 

Valodas korekcijā nozīmīgs posms ir darbs ar zilbi, 

kad bērns, spēlējoties ar tām, saliek vārdus un, 

turpinot darbošanos, veido teikumu – pilnveido savu 

valodas prasmi. 

CENA: 13.92 (ar PVN) 

 

Zilbes 1 (Lielās) (LV,RU) 

Zilbes 1 (palielināts izmērs) ir identisks materiāls 

zilbju spēlei Zilbes 1, atšķirīgs ir kauliņa izmērs –

tas ir apmēram divarpus reizes lielāks. 

CENA: 21.78 (ar PVN) 

 

Zilbes 2 

Augstākas grūtības pakāpes spēle ( salīdzinot ar 

"Zilbes 1" ). Piemērota sākumskolas vecuma 

bērniem.  

CENA: 16.34 (ar PVN) 

 

Zvans mazais komplekts (LV,RU,ENG) 

Valodas apguvei domāts komplekts, kas sastāv no 2 

zvana formas laukumiem, 31 priekšmeta attēliem, 6 

salikteņiem, 6 trafaretiem burtu ievietošanai un 200 

burtiņiem. 

CENA: 21.78 (ar PVN) 
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Zvans (lielais komplekts) (LV,RU,ENG) 

Valodas apguvei domāts komplekts, kas sastāv no 2 

zvana formas laukumiem, 40 priekšmeta attēliem, 

10 salikteņiem, darbības vārdu priedēkļiem ar 

trafaretiem un 6 trafaretiem burtu ievietošanai, 200 

burtiņiem un darba uzdevumu plāksnītēm. 

CENA: 33.88 (ar PVN) 

 

Zvana burti (ar trafaretiem) 

(LV,RU,ENG) 

Komplektā ietilpst 200 burti, kā arī trafareti burtu 

ievietošanai, pieejami 2 izmēru burtu kauliņi, kā arī 

dažādi burtu formāti: lielie vai mazie drukātie burti, 

kā arī mazie vai lielie rakstītie burti.  

CENA: 14.52 (ar PVN) 

 

Piemeklē īpašību (LV,RU) 

Komplektā ietilpst 24 dzīvnieku nosaukumu un 

katram raksturīgo īpašību pāri. Katra pāra abas 

puses tiek savienotas ar neregulāra savienojuma 

līniju, kas sakrīt tikai konkrētam pārim. 

CENA: 29.04 (ar PVN) 

 

Lielā burtu spēle (LV,RU,ENG) 

Daudzveidīgi lietojams materiāls valodas apguvei, 

sastāv no 5 darba pamatnēm burtu ievietošanai un 

vārdu veidošanai, 300 burtiņiem, spēles ripas ābola 

formā ar apļa veidā uzrakstītiem visiem alfabēta 

burtiem un katra atbilstošo kārtas skaitli, kā arī 

vairākām maināmām bultiņām, smilšu pulksteņa un 

metamā spēles kauliņa. 

CENA: 36.30 (ar PVN) 
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Mācies ar tautasdziesmu 

Jauka valodas spēle, kuras mērķis ir bagātināt vārdu 

krājumu, palīdzēt veidot gramatiski pareizus 

teikumus un veicināt apgūt latviešu valodas 

gramatikas elementus. 

CENA: 13.32 (ar PVN) 

 

Sinonīmu un radniecīgo vārdu kluču 

komplekts 

Spēles didaktiskais mērķis ir praktiski darbojoties, 

no liela vārdu klāsta izvēlēties noteiktā vārda 

sinonīmus, veidojot četru vārdu sinonīmu rindu; 

precīzi pierakstīt sinonīmu rindu kā arī sinonīmu 

rindas vārdus iesaistīt vārdu savienojumos un 

saistītā tekstā. 

CENA: 30.25 (ar PVN) 

 

Zaķīšu pirtiņa 

Spēļu teātris sastāv no 15 vertikāli novietojamiem 

tēliem (nostiprināmiem uz pēdiņām).  Darbošanās ar 

šo spēli noteikti veicinās valodas, iztēles un 

komunikācijas spējas. 

CENA: 29.77 (ar PVN) 

 

Burtu ģimenes 

Latviešu valodas alfabēta burti četros formātos – 

lielie drukātie, mazie drukātie, lielie rakstītie un 

mazie rakstītie.  

 

CENA: 31.46 (ar PVN) 
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✦ARITMĒTIKA / FIGŪRAS✦ 

 

Skaitāmie aplīši (mazie) 

Aplīši paredzēti vienkāršiem aritmētikas darbiem – 

saskaitīt, atņemt, salīdzināt, apgūt skaitļa sastāvu. 

Komplektā ietilpst 100 divkrāsaini aplīši. Aplīša 

diametrs apmēram 1.8cm.  

CENA: 9.68 (ar PVN) 

 

Skaitāmie aplīši (lielie) 

Komplektā ietilpst 30 divkrāsaini aplīši. Aplīša 

diametrs apmēram 3cm. 

 

CENA: 7.86 (ar PVN) 

 

Skaitļu sastāva tabula 

Tabula ir skaitļu (1-10) sastāva apguves materiāls. 

Pateicoties 100 divkrāsainu kauliņu krāsu 

kontrastam, uzskatāmi redzams un izprotams katra 

skaitļa sastāvs un skaitļu ‘’mājiņas’’. 

CENA: 15.73 (ar PVN) 

 

Skaitāmpenālis (viena sleja) 

Skaitāmpenālis ar vienu sleju palīdz izprast un 

apgūt skaitļu rindu līdz 10, kā arī skaitļa desmit 

sastāvu. 

CENA: 3.63 (ar PVN) 
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Skaitāmpenālis (divas slejas) 

Divas paralēli bīdāmas slejas un iespēja atvērt katrā 

rindā 10 lodziņus uzskatāmi un saprotami palīdz 

saprast aritmētiskās darbības (saskaitīt, atņemt, 

salīdzināt), kā arī veidot divciparu skaitļus. 

CENA: 4.84 (ar PVN) 

 

Skaitāmpenālis (trīs slejas) 

Trīs paralēli bīdāmas slejas sniedz iespēju ‘’atvērt’’ 

katrā kolonnā 10 „lodziņus”. 

CENA: 7.26 (ar PVN) 

 

Dzīvnieku desmits (LV,RU,ENG) 

Materiāls palīdz apgūt skaitļus no 1-10. Skaitļu rinda 

veidota ar puzles veida savienojumu palīdzību 

augošā (1-10) izmērā. Vieglākai skaitļu samēra un 

lieluma izpratnei paralēlā rinda veidota no 

dzīvniekiem ( arī augošā izmērā).  

CENA: 14.52 (ar PVN) 

 

Skaitļu sastāva domino 

Katrs skaitlis (1-10) ir attēlots visās iespējamajās 

‘’saulīšu’’ kombinācijās, kas summā veido attiecīgo 

skaitli. Uzdevumu veikšanai ir paredzēta gan 

pamatne ar skaitļiem 1-10, gan kastīte ar desmit 

skaitļu ‘’mājiņām’’, katra skaitļa kauliņu komplekta 

ievietošanai.  

CENA: 20.57 (ar PVN) 
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Ciparu trafarets (1 – 10) 

Trafarets ar skaitļu rindu (1-10), kā arī paši cipari to 

ievietošanai attiecīgajās vietās. Izmantojams ciparu 

apgūšanai un iepazīšanai, izmantojot gan redzes, gan 

taustes atmiņu, skaitļu rindas apgūšanai. 

CENA: 4.24 (ar PVN) 

 

Skaitļu ovāls 

Vairāku līmeņu darba pamatne piedāvā iespēju sākt 

ar pirmo solīti – roku pirkstiņu skaitīšanu. Otrais 

līmenis ar trīs pirkstu satvēriena palīdzību – ievietot 

noteiktu skaitu trīsstūrveida kauliņu. Apakšējais 

līmenis ir paredzēts dažādu aritmētikas uzdevumu 

veikšanai, izmantojot kauliņus ar dažāda skaita 

dzīvnieku attēliem un aritmētisko darbību zīmēm.  

CENA: 20.57 (ar PVN) 

 

Ciparu kluči 

Ciparu kluči ir 10 klucīšu komplekts, no kuriem: 

četri ir ar cipariem no 0-5, divi ar cipariem 6-10, divi 

metamie kauliņi un divi ar pamataritmētiskajām 

darbības zīmēm. Komplektā ietilpst arī kastīte kluču 

ievietošanai.  

CENA: 13.31 (ar PVN) 

 

Cipari mazie 

Ciparu komplekts sastāv no cipariem no 0-10 (katrs 

cipars ir 4 eksemplāros), kā arī aritmētisko darbību 

„+”, ‘’’-‘’, ‘’=”, „” zīmēm. Izmantojams ciparu 

apgūšanai vienkāršu aritmētisko darbību veikšanai, 

kā arī dažādiem zīmēšanas darbiņiem trafaretu veidā. 

CENA: 9.68 (ar PVN) 
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Cipari lielie 

Ciparu komplekts sastāv no cipariem no 0-10 (katrs 

cipars ir 4 eksemplāros), kā arī aritmētisko darbību 

„+”, ‘’’-‘’, ‘’=”, „” zīmēm. Izmantojams ciparu 

apgūšanai vienkāršu aritmētisko darbību veikšanai, 

kā arī dažādiem zīmēšanas darbiņiem trafaretu veidā. 

CENA: 16.34 (ar PVN) 

 

Skaitāmā pamatne ar 10 kauliņiem 

Pamatne izmantojama aritmētikas pamatu 

skaitīšanai līdz 10 nostiprināšanai. Skaitlis ‘’10’’ ir 

sadalīts divās daļās pa ‘’5’’, līdz ar to abu daļu 

proporcijas attiecība ir viegli vizuāli uztverama un 

saprotama. Materiālā ir izmantoti 10 divkrāsaini 

kauliņi ar atšķirīgu malas rievojumu katrai no 

plaknēm. 

CENA: 12.10 (ar PVN) 

 

Skaitāmā tabula (līdz 5) 

Skaitāmā tabula ir piemērots palīgmateriāls 

aritmētikas apguves sākumposmā. Tabulas formāts 

palīdz viegli uztvert un izprast saskaitīšanas un 

atņemšanas, kā arī skaitļu sastāva jēdzienus. 

CENA: 13.92 (ar PVN) 

 

Skaitāmā tabula (līdz 10) 

Skaitāmā tabula ir piemērots palīgmateriāls 

aritmētikas apguves sākumposmā. Tabulas formāts 

palīdz viegli uztvert un izprast saskaitīšanas un 

atņemšanas, kā arī skaitļu sastāva jēdzienus. 

CENA: 13.92 (ar PVN) 
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Skaitāmpuzle 

Veidots no liela skaita puzles veida kauliņiem ar 

cipariem un aritmētisko darbību zīmēm, ar kuriem 

spēles veidā iespējams apgūt aritmētikas 

pamatelementus (skaitļu rinda, skaitļu sastāvs, 

skaitļu ‘’mājiņas’’, aritmētiskās darbības, u.c.). 

CENA: 13.92 (ar PVN) 

 

Ciparu slejas 

Ar sleju palīdzību iespējams veikt vienkāršas 

aritmētiskas darbības apjomā līdz 100, kā arī 

izmantot kā palīglīdzekli pārbaudes darbiem, jo 

iespējams ātri un dinamiski mainīt dotos uzdevumus. 

CENA: 13.31 (ar PVN) 

 

EIRO komplekts 

Materiālā ietilpst četri pilni eiro monētu komplekti, 

trafarets monētu rindas izveidošanai, 3 naudas maki, 

saliekama viena eiro monēta (puzles veidā), ciparu 

kauliņi dažādu cenu, skaitļu veidošanai, kā arī cenu 

zīmes „veikala” spēlēšanai. 

CENA: 23.00 (ar PVN) 

 

EIRO monētu komplekts 

Eiro monētas (1centa līdz 2eiro), kopskaitā 80 

monētas, katrai monētai 10 eksemplāri. Spēli var 

izmantot dažādu aritmētikas uzdevumu risināšanai, 

sociālo prasmju veidošanai. Iespējams izmantot 

kopā ar spēli “Eiro komplekts”. 

CENA: 12.10 (ar PVN) 
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Divciparu skaitļu veidošana 

Komplekts paredzēts divciparu skaitļu veidošanai un 

apguvei. Tas sastāv no viencipara skaitļu (0-9) 

kauliņiem un visiem divciparu skaitļu desmitiem 

(10-90), kā arī desmitu kauliņiem un arī skaitļa 100 

kauliņa. 

CENA: 18.15 (ar PVN) 

 

Ģeometriskās piramīdas 1 

Uz pamatnes iestiprinātās tapās (ar skaitu 1-4) 

ieliekami piecu augoša izmēra 4 ģeometrisko figūru 

komplekti. Materiāls paredzēts sīkās pirkstu 

motorikas, acu, roku koordinācijas, kā arī loģiskās 

domāšanas un uztveres veicināšanai.  

CENA: 14.52 (ar PVN) 

 

Ģeometriskās piramīdas 2 

Sastāv no darba pamatnes un četriem augoša izmēra 

dažādu ģeometrisko figūru (5gab.) komplektiem. 

Pamatnē katrā no 4 pozīcijām ir pieci caurumi un 

attiecīgs tapu daudzums, kas ļauj katrā no pozīcijām 

ievietot jebkuru figūru komplektu, līdz ar to, 

salīdzinot ar “Ģeometriskām piramīdām 1”, 

iespējami komplicētāki uzdevumi.  

CENA: 18.15 (ar PVN) 

 

Ģeometrisko figūru komplekts 

(šķirojams) 

Materiāls paredzēts vienkāršiem šķirošanas un 

grupēšanas darbiem (šķirojot pēc izmēra, formas vai 

krāsas). Noder arī 4 ģeometrisko pamatfigūru 

apgūšanai. 

CENA: 14.52 (ar PVN) 
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Ģeometrisko figūru komplekts 

(saliekams) 

6 ģeometrisko figūru komplekts ir paredzēts 

ģeometrisko figūru apgūšanai, dažādiem zīmēšanas 

un konstruēšanas darbiem, atšķirt un salīdzināt 

izmērus (lielāks, mazāks). 

CENA: 7.86 (ar PVN) 

 

Ģeometriskie kvadrāti 

Ģeometriskie kvadrāti ir pamatne ar trafaretiem 6 

ģeometrisko figūru ievietošanai. Paredzēta 

ģeometrisko figūru apgūšanai, zīmēšanas, 

konstruēšanas darbiem. Katru figūru un tās rāmīti 

iespējams ievietot jebkurā no pamatnes 6 daļām.  

CENA: 15.73 (ar PVN) 

 

Ģeometriskie apļi 

Sastāv no darba pamatnes ar 6 vienādām numurētām 

pozīcijām sešu dažādu (trīs izmēru) ģeometrisko 

figūru komplektu ievietošanai.  

CENA: 15.73 (ar PVN) 

 

Atmiņas kartiņas 

Spēle atmiņas, loģiskas un radošas domāšanas, kā arī 

sīkās motorikas attīstīšanai. Sastāv no divām 

kvadrātveida pamatnēm un 60 spēļu kauliņiem, 

kurus iespējams kombinēt 3 krāsu salikumos. 

CENA: 14.52 (ar PVN) 
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Ģeometriskā mozaīka 

Sastāv no dažādu ģeometrisko figūru un to dalījuma 

(kopskaitā 50gab.) detaļām divās krāsās. Komplektā 

ietilpst A4 formāta darba pamatne. 

 

CENA: 10.89 (ar PVN) 

 

Mozaīka divkrāsainie trīsstūri 

Mozaīkas spēle "Divkrāsainie trīsstūri" sastāv no 

darba pamatnes un taisnleņķa vienādmalu 

divkrāsainu trīsstūru komplekta. Spēle paredzēta 

dažādu ģeometrisku figūru un attēlu veidošanai. 

CENA: 9.68 (ar PVN) 

 

✦DABASZINĪBAS / VIZUĀLĀ MĀKSLA✦ 

 

 

  

Dzīvnieku kluču piramīda 

7 augoša izmēra kluču komplekts. Uz katra kluča 6 

skaldnēm ir uzzīmēti 6 dažādi dabiska izskata 

dzīvnieki, kuru reālais izmērs ir proporcionāli 

atbilstošs atbilstošā kluča izmēram. Katram klucim, 

to pakratot ir dzirdama kluča izmēram atbilstoša 

augstuma skaņa. 

CENA: 16.94 (ar PVN) 

 

Dzīvnieku ģimenes (LV,RU,ENG) 

Dzīvnieku ģimenes ir desmit Latvijas apstākļiem 

tipisku dzīvnieku „ģimeņu” (vīriešu, sieviešu 

dzimuma īpatnis un mazulis) krājums.  

CENA: 15.73 (ar PVN) 
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Krāsainā pasaule (LV,RU,ENG) 

Komplektā ietilpst 4 krāsu toņi, 20 zīmējumi, kas 

grupās pa 5 attēlo katru krāsu un burti, no kuriem 

var salikt krāsas nosaukumu pa burtiem. 

CENA: 12.10 (ar PVN) 

 

Krāsu komplekts (LV,RU,ENG) 

Krāsu komplekts ir 11 krāsu toņu iepazīšanas 

materiāls, veidots, izmantojot puzles veida 

savienojumus starp diviem kauliņiem.  

CENA: 21.78 (ar PVN) 

 

Mazie krāsainie klucīši (6 gab.) 

Sešu klucīšu 36 skaldnes nokrāsotas 36 krāsu un no 

tām atvasināto krāsu toņos (atbilstoši “Krāsu apļa” 

krāsu gammai).  

CENA: 4.84 (ar PVN) 

 

Dzīvnieku domino (LV,RU,ENG) 

Domino spēle „dzīvnieku domino” rosinās interesi 

un paplašinās vārdu krājumu par dzīvnieku mazuļu 

un to vecāku nosaukumiem. Palīdzēs nostiprināt 

zināšanas un prasmes latviešu valodā un 

dabaszinībās. Materiāls tapis sadarbībā ar speciālo 

pedagogu Antru Krauci. 

CENA: 10.89 (ar PVN) 
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Dzīvnieku valodas domino 

Domino spēle, kuras pamatuzdevums ir atrast un 

savienot atbilstošos spēles kauliņus, no kuriem uz 

viena ir uzzīmēts un nosaukts kāds dzīvnieks, bet uz 

otra darbības vārds, kas apzīmē šī dzīvnieka 

„valodu”. 

CENA: 16.34 (ar PVN) 

 

Putnu domino 

Valodas materiāls domino spēles veidā, kuras 

pamatuzdevums ir veidot divu zilbju vārdus, 

piemeklējot sākuma zilbei atbilstošo otro zilbi. 

Spēlē izmantotie 32 putnu nosaukumi. Spēle 

gatavota sadarbībā ar logopēdi Ilonu Tropu. 

CENA: 19.36 (ar PVN) 

 

Pulkstenis (mazais) 

Pulksteņa modelis ar maināmiem ieliekamiem 

sekunžu, minūšu un stundu rādījumiem apļa formā, 

paredzēts laika mērīšanas un pulksteņa apguvei. 

Komplektā iespējams vienlaicīgi ielikt rīta un 

pēcpusdienas stundu apļus. 

CENA: 12.10 (ar PVN) 

 

Pulkstenis (lielais) 

Pulksteņa modelis ar maināmiem ieliekamiem 

sekunžu, minūšu un stundu rādījumiem gan apļa 

formā, gan elektroniskā formā, paredzēts laika 

mērīšanas un pulksteņa apguvei. 

CENA: 15.73 (ar PVN) 
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Dzīvā daba (LV,RU,ENG) 

Sastāv no 45 attēliem (pārstāvēti dažādi dzīvo būtņu 

klašu kā arī augu un sēņu valsts eksemplāri), dzīvo 

būtņu klašu nosaukumiem kā arī bultiņu komplekta 

barības ķēžu veidošanai. Stiprināms ar magnētiem 

pie tāfeles, paraudzēts frontālam darbam. 

CENA: 54.45 (ar PVN) 

 

Trīs svara kluču komplekts 

Trīs vienāda izmēra un dažāda svara kluči, paredzēti 

nodarbībām svara jēdziena izpratnei un apgūšanai. 

CENA: 9.68 (ar PVN) 

 

Gadalaiki (LV,RU,ENG) 

Gadalaiku aplis sastāv no riņķveida detaļas ar vietu 

gadalaiku nosaukumiem pareizā secībā. Katram 

gadalaikam ir pievienojami trīs atbilstošo mēnešu 

nosaukumi. Komplektā ietilpst 12 dažādu 

priekšmetu attēli. 

CENA: 18.15 (ar PVN) 

 

Gadalaiki lielais komplekts 

(LV,RU,ENG) 

Gadalaiku aplis sastāv no riņķveida detaļas ar vietu 

gadalaiku nosaukumiem pareizā secībā. Katram 

gadalaikam ir pievienojami trīs atbilstošo mēnešu 

nosaukumi. Komplektā ietilpst 12 dažādu 

priekšmetu attēli. Visas detaļas ir piestiprināmas ar 

magnēta palīdzību pie tāfeles. 

CENA: 36.30 (ar PVN) 



WWW.MUZLE.LV 

 

Latvijas novadu karte 

Latvijas novadu karte ir makets, veidots no 

savstarpēji savienojamiem četriem 

kultūrvēsturiskajiem novadiem un ievietojamu 

kauliņu (ar lielāko pilsētu, upju, ezeru, kalnu un 

īpašu vietu nosaukumiem) komplekts.  

CENA: 32.67 (ar PVN) 

 

Krāsu aplis 

Sastāv no 36 dažāda pamatkrāsu un dažādu un no 

tām atvasināto toņu kauliņiem un riņķa veida 

pamatnes kauliņu ievietošanai, kā arī sešiem 

klucīšiem ar 36 atbilstošiem krāsu paraugiem. 

CENA: 22.99 (ar PVN) 

 

Lielais krāsu aplis 

Stiprināms ar magnētiem pie tāfeles. 

 

CENA: 29.04 (ar PVN) 

 

Krāsu skala (kvadrāti) 

Sastāv no 36 krāsu un to atvasināto toņu kauliņiem, 

pamatnes to ievietošanai kā arī 6 klucīšiem, kuru 36 

skaldnes nokrāsotas atbilstošās krāsās. 

CENA: 19.97 (ar PVN) 
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Krāsu skala (trīsstūri) 

Sastāv no 36 krāsu un no tām atvasināto toņu 

kvadrātveida kauliņiem, kuri pa diagonāli sadalīti 

divos trīsstūros, pamatnes to ievietošanai kā arī 

sešiem klucīšiem, kuru skaldnes nokrāsotas tajās 

pašās krāsās. 

CENA: 22.99 (ar PVN) 

 

Krāsainās mozaīkas 

Spēle sastāv no 4 dažādiem krāsainiem attēliem (ar 

reāliem dabas skatiem),  kuri ir sadalīti dažāda veida 

ģeometriskās figūrās. Pašlaik pieejami šādi mozaīku 

komplekti (katrā 4attēli):  Gadalaiki - 1, Dzīvnieki – 

1, Ziedi -1. Pasaules daba – 1 , Latvijas pļavas -1. 

CENA: 24.09 (ar PVN) 

 

Cilvēka ķermeņa siluets (profils) 

Mācību līdzeklis, paredzēts izmantošanai vizuālās 

mākslas stundās (nodarbībās), cilvēka ķermeņa, tā 

dažādu kustību zīmēšanas apgūšanai. 

CENA: 19.97 (ar PVN) 

 

 

Cilvēka ķermeņa siluets (pretskats) 

Stiprināms ar magnētu pie tāfeles. Mācību līdzeklis 

paredzēts izmantošanai vizuālās mākslas stundās 

(nodarbībās), cilvēka ķermeņa, tā dažādu kustību 

zīmēšanas apgūšanai. 

 

CENA: 26.62 (ar PVN) 
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Svari 

Mācību palīglīdzeklis paredzēts svaru darbības 

principa, svara un svēršanas jēdzienu izpratnes 

veidošanai. Sastāv no svaru mehānisma un atsvara 

komplekta, kas veidots no nelieliem kvadrātiem ar 

laukumu no 1cm2 līdz 10cm2. 

 

CENA: 24.20 (ar PVN) 

 

Zivs (Plaudis) 

Zivs Iekšējās un ārējās uzbūves makets. Materiāls 

gatavots sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju.  

 

 

CENA: 21.78 (ar PVN) 

 

Lielie krāsainie kluči 

Sešu krāsu kluči (2gab.).  

 

CENA: 4.84 (ar PVN) 
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✦ROKDARBI✦ 

 

Čaklo roku komplekts 

Čaklo roku komplekts – dažāda veida detaļu krājumu 

komplekts, kurā ietilpst vairāku izmēru loksnītes, 

aplīši, kvadrāti, taisnstūri, u.c. priekšmeti.  

CENA: 29.04 (ar PVN) 

 

Rakstu kartiņas 

Kartiņas paredzētas sīkās pirkstu muskulatūras 

attīstīšanai, pacietības, uzmanības, precizitātes 

veicināšanai. Spēle sastāv no 9 pamatnēm ar 

izgrieztām dažādām ģeometriskām formām un 

spēles kauliņiem. 

CENA: 21.78 (ar PVN) 

 

Šujampogu komplekts 

Pamatne ar trīs dažāda lieluma un divu krāsu koka 

pogām kā arī nelielām koka adatiņām. Paredzēta 

šūšanas pamatiemaņu, dažādu dūrienu apguvei, 

attīstot sīko pirkstu muskulatūru un acu – roku 

kontaktu. Pamatnes vienā pusē ir trafarets pogu 

ielikšanai.  

CENA: 12.10 (ar PVN) 

 

Pamatne izšūšanai 

Perforēta koka pamatne komplektā ar nelielām koka 

adatiņām, paredzēta vienkāršiem roku darbiņiem – 

šūšanas iemaņu apgūšanai, dažādu dūrienu un rakstu 

izšūšanai.  

CENA: 8.47 (ar PVN) 
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Skolotāja poga (lielā) ar kājiņu 

Milzu poga paredzēta demonstrācijas nolūkiem 

mājturības stundu (nodarbību) laikā. 

 

 

CENA: 5.81 (ar PVN) 

 

 

Mazā austuve 

 

CENA: 4.48 (ar PVN) 

 

Šķirojamā kaste (ar 20 iedaļām) 

Kaste izmantojama burtu un citu lietu metodiskai 

šķirošanai un glabāšanai. Kastē ir ieliekami 

divkrāsaini plauktiņi, kas lieti noder burtiņu 

ievietošanai sadaļas slīpā un labi redzamā veidā. 

CENA: 19.36 (ar PVN) 

 

Šķirojamā kaste (lielā) 

Šķirojamā kastīte (lielā) – kaste ar trīs paralēlām un 

vienu perpendikulāru iedaļu paredzēta dažādiem 

šķirošanas un grupēšanas darbiņiem.  

 

CENA: 14.52 (ar PVN) 
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Glabājamā kastīte (2 x 7) 

Kastīte paredzēta dažāda veida priekšmetu 

metodiskai grupēšanai, sašķirošanai, glabāšanai. 

 

CENA: 9.68 (ar PVN) 

 

Glabājamā kastīte (3 x 6) 

Kastīte paredzēta dažāda veida priekšmetu 

metodiskai grupēšanai, sašķirošanai un glabāšanai. 

 

CENA: 15.13 (ar PVN) 

 

Pāru darbu kaste 

 

CENA: 15.73 (ar PVN) 

 

Šujamo burtu alfabēts 

Lielo drukāto burtu alfabēts – katrs burts ir ar 

caurumiņu līniju, kas veidota saskaņā ar katra burta 

formu. Tas dod iespēju burtiņu ‘’izšūt’’, izvērt ar 

aukliņu vai vienkārši iztaustīt ar pirkstiņiem.  

CENA: 29.04 (ar PVN) 
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Lietu akvārijs 1 (LV,RU,ENG) 

Komplektā ietilpst: četras dažādu tēmu darba 

pamatnes ar izgrieztiem trafaretiem atbilstošo figūru 

ievietošanai. 30 krāsaini atbilstošas formas zīmējumi 

un divas "makšķeres" ar magnētu. 

CENA: 27.83 (ar PVN) 

 

Atrodi pāri 

Komplektā ietilpst viens pēdiņu, viens cimdiņu un 

viens rociņu pāris, kā arī uzlīmes to marķēšanai.  

CENA: 4.84 (ar PVN) 

 

Tapu pamatne 

 

CENA: 16.94 (ar PVN) 

✦ MŪZIKA ✦ 

 

Lielais mūzikas ABC 

Mūzikas teorijas pamatu (solfedžo) apguves 

komplekts, stiprināms ar magnētiem pie tāfeles. 

Paredzēts frontālam darbam.  

CENA: 54.45 (ar PVN) 
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Skaņu katliņš 

 

 

CENA: 16.34 (ar PVN) 

 

Šeikeri 

Mūzikas ritma palīginstruments – šeikeris (iespējami 

3 dažādi skanējumi). Izmantojams mūzikas ritma 

nodarbībās pirmsskolās. 

 

CENA: 0.61 (ar PVN) 

 

Nošu/paužu piramīda 

Sastāv no nošu kauliņu komplekta (no veselas līdz 

sešpadsmit cipar-daļu notīm), paužu kauliņa 

komplekta (no veselas līdz sešpadsmit daļ-pauzēm ), 

kā arī piramīdas formas pamatnes kauliņu 

ievietošanai. 

 

CENA: 21.78 (ar PVN) 

 

 

KLIP – KLAP 

Mūzikas ritma instruments, izmantojams mūzikas 

ritma nodarbībās pirmsskolās. 

 

CENA: 3.63 (ar PVN) 
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Skanošo kluču piramīda 

7 augoša izmēra kluču komplekts. Katram klucim, to 

pakratot ir dzirdama kluča izmēram atbilstoša 

augstuma skaņa. 

CENA: 10.89 (ar PVN) 

 

Metalafons (pusotra oktāva) 

 

 

CENA: 38.72 (ar PVN) 

 

Mūzikas ritma domino 

Domino spēle, ar kuras palīdzību var izveidot 

dažādas mūzikas pamatritma elementu 

kombinācijas, izmantojama mūzikas ritma 

nodarbībās pirmsskolās. 

CENA: 19.36 (ar PVN) 

 

Mūzikas ritma penālis 

Mūzikas ritma penālis paredzēts izmantošanai 

mūzikas nodarbībās pirmsskolās ar mērķi apgūt 

pamatritma elementus (vesela nots, pusnots, pauze). 

CENA: 20.57 (ar PVN) 
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Skanošo kluču komplekts 

Komplekts sastāv no 5 līdzīgi skanošu kluču pāriem 

un kastes to ievietošanai. Paredzēts dzirdes, 

muzikalitātes un uzmanības veicināšanai. 

CENA: 18.15 (ar PVN) 

 

✦ ĪPAŠAS LIETAS✦ 

 

Braila alfabēts 

 

CENA: 18.15 (ar PVN) 

 

 

Emocijas (LV,RU,ENG) 

Emocijas ir sešu emociju komplekts. Emocija ir gan 

nosaukta, gan uzzīmēta. Pamatuzdevums ir atrast 

atbilstošo pāri. 

CENA: 7.87 (ar PVN) 

 

Ģeometrisko figūru domino 

Domino kauliņu komplekts, uz katra kauliņa ir 2 

dažādas vai vienādas ģeometriskās figūras, kuras ir 

izceltas attiecībā pret pamatni. Materiāls ir 

izmantojams arī neredzīgu un vājredzīgu bērnu 

nodarbībās. 

CENA: 14.52 (ar PVN) 
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Komplekts taustei 

Komplekts taustei – materiāls sensorikas, taustes 

vingrinājumu veikšanai. Sastāv no 9 pāriem 

savstarpēji savienojamiem kauliņiem. Uz katra pāra 

abām pusēm ir vienāda (pēc virsmas faktūras un 

krāsas) materiāla kvadrāti.  

CENA: 21.78 (ar PVN) 

 

Koordinācijas, ritma un dzirdes 

vingrinājumu paplāte 

 

CENA: 18.15 (ar PVN) 

 

Metamie klucīši taustei 

 

CENA: 6.05 (ar PVN) 

 

Pūšamkomplekts 

Pūšamkomplekts paredzēts logopēdu, 

audiologopēdu, kā arī individuālām vajadzībām, ja 

nepieciešami īpaši elpas kontroles, elpošanas 

vingrinājumi, gadījumā, ja ir skaņu izrunāšanas 

grūtības. Komplektā ietilpst: Pamatnīte vertikālo un 

horizontālo asu ievietošanai, dažāda izmēra un 

spārniņu skaita propeleru komplekts kā arī 

uzliekamu un maināmu propeleru lāpstiņu 

komplekts.  

CENA: 29.04 (ar PVN) 
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Pūšamkomplekts 2 

Komplektā ietilpst - darba pamatne ar desmit 

izgrieztiem caurumiem, kur jāiepūš bumbiņas, 

lielāka un mazāka diametra kokvilnas bumbiņas 

komplekts un palīgdetaļas sarežģītāku uzdevumu 

veikšanai. 

CENA: 29.04 (ar PVN) 

 

Griežamā bulta 

Stiprināma ar magnētu pie tāfeles .Iespējams 

izmantot valodas, dabaszinību un aritmētikas 

uzdevumu veikšanai sacensības formā.  

 

CENA: 8.47 (ar PVN) 

 

Dažādas formas un figūras pēc 

pasūtījuma 

 


