
Individuālo mācību līdzekļu saraksts 

2022./2023.m.g. 

1.klasei 

Individuālie mācību piederumi: 

• penālis, 

• tumši zila pildspalva, 

• 2-3 krāsu pildspalvas, 

• parastais (grafīta) zīmulis, 

• 1 iepakojums krāsainie zīmuļi, 

• 1 iepakojums flomāsteri (vismaz 6 krāsas), 

• 2 gb. lineāli – 15 cm un 30 cm,  

• dzēšgumija, 

• zīmuļu asināmais, 

• šķēres ar noapaļotiem galiem, 

• līmes zīmulis, 

• PVA līme.  

N.p.k. Mācību priekšmets Mācību piederumi 

1.  Latviešu valoda 4 gb. līniju burtnīcas 1.klasei un burtnīcu vāciņi, 
A4 mape (dzeltena) ar ātršuvēju un 5 dokumentu 

kabatiņām  

2.  Matemātika 4 gb. rūtiņu burtnīcas (ar lielajām rūtiņām) un burtnīcu 
vāciņi, 
A4 mape (oranža) ar ātršuvēju un 5 dokumentu 
kabatiņām, 
ciparu kartītes (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)  

3.  Angļu valoda A4 mape (zila) ar ātršuvēju un 5 dokumentu kabatiņām 

4.  Mūzika  A4 mape (sarkana) ar ātršuvēju bez kabatiņām 

5.  Vizuālā māksla A 3 zīmēšanas bloks, 
 A 4 zīmēšanas bloks,  
akvareļu krāsas, 3 dažāda lieluma otas,  
trauks ūdenim un palete krāsu jaukšanai,  
krītiņi 

6.  Dizains un tehnoloģijas abpusēji krāsains aplikāciju papīrs,  
abpusēji krāsains kartons,  
plastilīns, 
vaska drāna 60 X 60 cm – sola pārklāšanai, 
nelieli dzijas kamoliņi un tamboradata,  
adata šūšanai, pogas un spolīšu diegs  

7.  Dabaszinības, sociālās 
zinības 

A4 mape (zaļa) ar ātršuvēju un 5 dokumentu kabatiņām 

8.  Sports un veselība sporta apģērbs ( īsais un garais) un sporta apavi, maisiņš 
sporta tērpa glabāšanai,  
piederumi peldēšanai (peldkostīms, peldbikses, 
peldcepure, dvielis, švamme, dušas želeja, gumijas čības) 

 

Ikdienai nepieciešams: Skolas forma, skolas soma, maiņas apavi un auduma maisiņš to 

glabāšanai.  

Savlaicīgi informēsim par nepieciešamajiem papildinājumiem.  

 



Individuālo mācību līdzekļu saraksts 

2022./2023.m.g. 

2.klasei 

Individuālie mācību piederumi: 

• tumši zila pildspalva, 

• parastais (grafīta) zīmulis, 

• 1 iepakojums krāsainie zīmuļi, 

• 1 iepakojums flomāsteri (vismaz 6 krāsas), 

• lineāls 15cm un 30 cm, 

• dzēšgumija, 

• zīmuļu asināmais, 

• šķēres ar noapaļotiem galiem, 

• līmes zīmulis, 

• PVA līme, 

• 2-3 krāsainās pildspalvas vai 2-3 krāsu marķieri, 

• penālis, 

• vāciņi burtnīcu apvākošanai. 

N.p.k. Mācību priekšmets Individuālie mācību piederumi 

1. Latviešu valoda 3 līniju burtnīcas (tādas pašas kā 1.klasē), plānā līniju 
klade (48lpp.), mape ar ātršuvēju un 5 kabatiņas 

2. Matemātika 4 rūtiņu burtnīcas (mazās rūtiņas), plānā rūtiņu klade, 
mape ar ātršuvēju un 5 kabatiņas 

3. Angļu valoda Mape ar ātršuvēju un 5 kabatiņas 

4. Mūzika  Mape ar ātršuvēju  

5. Dabas zinības Plānā rūtiņu klade (48lpp.), mape ar ātršuvēju un 5 
kabatiņas 

6. Vizuālā māksla Pasteļkrītiņi, guaša krāsas, jaucamtrauks, ūdenstrauks, 
3 dažāda izmēra otas (vislabāk pirktas atsevišķi, nevis 
komplektā), vaskadrāna, A3 zīmēšanas papīrs, A4 
zīmēšanas papīrs 

7. Sociālās zinības Mape ar ātršuvēju un 5 kabatiņas 

8. Dizains un tehnoloģijas Plastilīns, aplikāciju papīrs, krāsainais kartons.  
Vēl būs nepieciešams (Šīs lietas varēs iegādāties arī 
darba procesā!) :  materiāls pīšanai- sutaža 2-4 krāsas, 
filca audums2-3 krāsas, dzija, tai atbilstoša 
tamboradata, mulinē diegi izšūšanai 2-3 krāsas, pogas, 
diegs ar adatu.  

9. Sports un veselība sporta apģērbs ( īsais un garais) un sporta apavi, 
maisiņš sporta tērpa glabāšanai,  
piederumi peldēšanai (peldkostīms, peldbikses, 
peldcepure, dvielis, švamme, dušas želeja, gumijas 
čības) 

 

Ikdienai nepieciešams: Skolas forma, skolas soma, maiņas apavi un auduma maisiņš to 

glabāšanai.  

Savlaicīgi informēsim par nepieciešamajiem papildinājumiem.  

  



Individuālo mācību līdzekļu saraksts 

2022./2023.m.g. 

3.klasei 

Individuālie mācību piederumi: 

• tumši zila pildspalva, 

• parastais (grafīta) zīmulis, 

• 1 iepakojums krāsainie zīmuļi, 

• 1 iepakojums flomāsteri (vismaz 6 krāsas), 

• lineāls (20cm), 

• dzēšgumija, 

• zīmuļu asināmais, 

• šķēres; 

• līmes zīmulis. 

N.p.k. Mācību priekšmets Individuālie mācību piederumi 

1. Latviešu valoda 3 līniju burtnīcas 3. klasei. 
Plānā līniju klade. 
Klade ārpusklases lasīšanas pierakstiem. 

2. Matemātika 2 rūtiņu burtnīcas (5 mm rūtiņas). 
Plānā rūtiņu klade. 
Cirkulis. 
Uzstūris. 

3. Angļu valoda Klade, mape ar kabatiņām(pārbaudes darbiem un 
darba lapām) 

4. Mūzika  A4 ātršuvēju mape. 

5. Vizuālā māksla Guaša krāsas (12 krāsas). 
Dažāda izmēra plakanās otas. 
Eļļas pasteļa krītiņi (24 krāsas). 
A3 un A4 zīmēšanas bloks. 
Rapidogrāfs. 
Krāsainās pildspalvas. 

6. Dizains un tehnoloģijas Aplikāciju papīrs. 
Krāsainais kartons. 
PVA līme. 
Auduma atgriezumi, dzija, pogas, adata, diegs (pēc 
skolotāja norādēm). 
Dabas materiāli (pēc skolotāja norādēm). 

7. Dabaszinības A4 ātršuvēju mape ar 15 kabatiņām. 

8. Sociālās zinības A4 ātršuvēju mape ar 15 kabatiņām. 

9. Sports un veselība sporta apģērbs ( īsais un garais) un sporta apavi, 
maisiņš sporta tērpa glabāšanai,  
piederumi peldēšanai (peldkostīms, peldbikses, 
peldcepure, dvielis, švamme, dušas želeja, gumijas 
čības) 

 

Ikdienai nepieciešams: skolas soma, penālis, mapes, vāciņi grāmatu un burtnīcu apvākošanai, 

maiņas apavi (auduma maisiņā). 

Savlaicīgi informēsim par nepieciešamajiem papildinājumiem.  

 

  



Individuālo mācību līdzekļu saraksts 

2022./2023.m.g. 

4.klasei 

Individuālie mācību piederumi: 

• tumši zila pildspalva, 

• parastais (grafīta) zīmulis, 

• 1 iepakojums krāsainie zīmuļi, 

• 1 iepakojums flomāsteri (vismaz 6 krāsas), 

• lineāls (20cm), 

• dzēšgumija, 

• zīmuļu asināmais, 

• šķēres; 

• līmes zīmulis. 

N.p.k. Mācību priekšmets Individuālie mācību piederumi 

1.  Latviešu valoda Līniju klade, A4 ātršuvēja mape 

2.  Literatūra  Rūtiņu klade, A4 ātršuvēja mape 

3.  Matemātika • A5 vai A4 biezā rūtiņu klade; 

• 1 rūtiņu burtnīca; 

• A4 mape un kabatiņas pārbaudes darbiem, 
darba lapām; 

• Cirkulis; 

• Transportieris; 

• Uzstūris (trijstūra lineāls). 

4.  Angļu valoda Klade, mape ar kabatiņām(pārbaudes darbiem un 
darba lapām) 

5.  Mūzika   

6.  Vizuālā māksla A3zīmēšanas bloks, guaša krāsas, otas, palete krāsu 
jaukšanai un plastmasas trauks ūdenim, paliktnis 
(avīze vai  ūdensnecaurlaidīgs galdauts galda 
pārklāšanai - ne mazāks kā A2), plastilīns, 
veidošanas piederumi 

7.  Krievu/vācu valoda Mape, pierakstu burtnīca vai klade/ 
Klade, līniju burtnīca 

8.  Datorika A4 ātršuvēja mapi 

9.  Dizains un tehnoloģijas Dzija, tamboradata Nr 3, krāsains kartons 

10.  Dabaszinības Klade ( vēlams A4 formāta priekš 3 gadiem) 

11.  Sociālās zinības un vēsture  

12.  Teātra māksla  

13.  Sports un veselība sporta apģērbs ( īsais un garais) un sporta apavi, 
maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

 

Ikdienai nepieciešams: skolas soma, penālis, mapes, vāciņi grāmatu un burtnīcu apvākošanai, 

maiņas apavi (auduma maisiņā). 

Skolas forma svētku gadījumiem  



Individuālo mācību līdzekļu saraksts 

2022./2023.m.g. 

5.klasei 

Individuālie mācību piederumi: 

• tumši zila pildspalva, 

• parastais (grafīta) zīmulis, 

• 1 iepakojums krāsainie zīmuļi, 

• 1 iepakojums flomāsteri (vismaz 6 krāsas), 

• lineāls (20cm), 

• dzēšgumija, 

• zīmuļu asināmais, 

• šķēres, 

• līmes zīmulis. 

N.p.k. Mācību priekšmets Individuālie mācību piederumi 

1.  Latviešu valoda Līniju klade, A4 ātršuvēja mape 

2.  Literatūra  Rūtiņu klade, A4 ātršuvēja mape 

3.  Matemātika • A5 vai A4 biezā rūtiņu klade (drīkst turpināt 
iepriekšējā m.g. kladi); 

• 1 rūtiņu burtnīca; 

• A4 mape un kabatiņas pārbaudes darbiem, 
darba lapām; 

• Cirkulis; 

• Transportieris; 

• Uzstūris (trijstūra lineāls). 

4.  Angļu valoda Klade, mape ar kabatiņām(pārbaudes darbiem un 
darba lapām) 

5.  Krievu/vācu valoda Mape, pierakstu burtnīca vai klade/ 
Klade, līniju burtnīca 

6.  Mūzika  Nepieciešamības gadījumā vāciņi māc.gr. apvākošanai, 
mazā nošu burtnīca, A4 mapīte ar kabatiņām. 

7.  Vizuālā māksla Individuālā darbu mape A3, zīmēšanas papīrs A3 un 
A4, aplikāciju vai krāsaino papīru komplekts, eļļas 
pasteļu komplekts, akvareļu vai guašu krāsu 
komplekts, melns marķieris. Ieteicams A5 skiču bloks 
ar spirāles sējumu. 

8.  Datorika A4 ātršuvēja mapi 

9.  Dizains un tehnoloģijas Kokvilnas audums A4 izmērs, šujamā adata, šujamais 
diegs. 
Finierzāģu asmeņi 130x1,5 mm 

10.  Dabaszinības Klade ( vēlams A4 formāta priekš 3 gadiem) 

11.  Sociālās zinības un vēsture  

12.  Sports un veselība sporta apģērbs ( īsais un garais) un sporta apavi, 
maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

 

Ikdienai nepieciešams: skolas soma, penālis, mapes, vāciņi grāmatu un burtnīcu apvākošanai, 

maiņas apavi (auduma maisiņā). 

Skolas forma svētku gadījumiem  



Individuālo mācību līdzekļu saraksts 

2022./2023.m.g. 

6.klasei 

Individuālie mācību piederumi: 

• tumši zila pildspalva, 

• parastais (grafīta) zīmulis, 

• 1 iepakojums krāsainie zīmuļi, 

• 1 iepakojums flomāsteri (vismaz 6 krāsas), 

• lineāls (20cm), 

• dzēšgumija, 

• zīmuļu asināmais, 

• šķēres, 

• līmes zīmulis. 

N.p.k. Mācību priekšmets Individuālie mācību piederumi 

1.  Latviešu valoda Līniju klade, A4 ātršuvēja mape 

2.  Literatūra Rūtiņu klade, A4 ātršuvēja mape 

3.  Matemātika • A5 vai A4 biezā rūtiņu klade (drīkst turpināt 
iepriekšējā m.g. kladi); 

• 1 rūtiņu burtnīca; 

• A4 mape un kabatiņas pārbaudes darbiem, 
darba lapām; 

• Cirkulis; 

• Transportieris; 

• Uzstūris (trijstūra lineāls). 

4.  Angļu valoda Klade, mape ar kabatiņām(pārbaudes darbiem un 
darba lapām) 

5.  Krievu/vācu valoda Mape, pierakstu burtnīca vai klade/ 
Klade, līniju burtnīca 

6.  Mūzika  Nepieciešamības gadījumā vāciņi māc.gr. 
apvākošanai, mazā nošu burtnīca, A4 mapīte ar 
kabatiņām. 

7.  Vizuālā māksla Individuālā darbu mape A3, zīmēšanas papīrs A3 un 
A4, aplikāciju vai krāsaino papīru komplekts, eļļas 
pasteļu komplekts, akvareļu vai guašu krāsu 
komplekts, melns marķieris. Ieteicams A5 skiču 
bloks ar spirāles sējumu. 

8.  Dizains un tehnoloģijas Rūtiņu burtnīca. 
Dzija. 

9.  Datorika A4 ātršuvēja mapi 

10.  Dabaszinības Klade ( vēlams A4 formāta priekš 3 gadiem) 

11.  Sociālās zinības un vēsture  

12.  Sports un veselība sporta apģērbs ( īsais un garais) un sporta apavi, 
maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

 

Ikdienai nepieciešams: skolas soma, penālis, mapes, vāciņi grāmatu un burtnīcu apvākošanai, 

maiņas apavi (auduma maisiņā). 

Skolas forma svētku gadījumiem  

  



Individuālo mācību līdzekļu saraksts 

2022./2023.m.g. 

7.klasei 

Individuālie mācību piederumi: 

• tumši zila pildspalva, 

• parastais (grafīta) zīmulis, 

• 1 iepakojums krāsainie zīmuļi, 

• 1 iepakojums flomāsteri (vismaz 6 krāsas), 

• lineāls (20cm), 

• dzēšgumija, 

• zīmuļu asināmais, 

• šķēres, 

• līmes zīmulis. 

N.p.k. Mācību priekšmets Individuālie mācību piederumi 

1.  Latviešu valoda Līniju klade, A4 ātršuvēja mape 

2.  Literatūra Rūtiņu klade, A4 ātršuvēja mape 

3.  Matemātika • A5 vai A4 biezā rūtiņu klade; 

• 1 rūtiņu burtnīca; 

• A4 mape un kabatiņas pārbaudes darbiem, darba 
lapām; 

• Cirkulis; 

• Transportieris; 

• Uzstūris (trijstūra lineāls). 

4.  Angļu valoda Klade, mape ar kabatiņām(pārbaudes darbiem un darba 
lapām) 

5.  Krievu/vācu valoda Mape, pierakstu burtnīca vai klade/ 
Klade, līniju burtnīca 

6.  Mūzika  Mazā nošu burtnīca, A4 mapīte ar kabatiņām. 

7.  Vizuālā māksla Individuālā darbu mape A3, zīmēšanas papīrs A3 un A4, 
aplikāciju vai krāsaino papīru komplekts, eļļas pasteļu 
komplekts, akvareļu vai guašu krāsu komplekts, melns 
marķieris. Ieteicams A5 skiču bloks ar spirāles sējumu. 

8.  Dizains un tehnoloģijas Rasēšanas papīrs A4. Rūtiņu burtnīca. 
Zīmulis HB, cirkulis. 
Dzija, lāpāmā adata, kartons A4 izmērs. 

9.  Bioloģija Biezā klade  

10.  Sociālās zinības Biezā klade (rūtiņu) 

11.  Vēsture Klade 

12.  Inženierzinības Burtnīca  

13.  Ģeogrāfija Plānā klade (rūtiņu), A4 ātršuvēja mape 

14.  Datorika A4 ātršuvēja mapi 

15.  Sports un veselība sporta apģērbs ( īsais un garais) un sporta apavi, maisiņš 
sporta tērpa glabāšanai. 

 

Ikdienai nepieciešams: skolas soma, penālis, mapes, vāciņi grāmatu un burtnīcu apvākošanai, 

maiņas apavi (auduma maisiņā). 

  



Individuālo mācību līdzekļu saraksts 

2022./2023.m.g. 

8.klasei 

Individuālie mācību piederumi: 

• tumši zila pildspalva, 

• parastais (grafīta) zīmulis, 

• 1 iepakojums krāsainie zīmuļi, 

• 1 iepakojums flomāsteri (vismaz 6 krāsas), 

• lineāls (20cm), 

• dzēšgumija, 

• zīmuļu asināmais, 

• šķēres; 

• līmes zīmulis. 

N.p.k. Mācību priekšmets Individuālie mācību piederumi 

1.  Latviešu valoda Līniju klade, A4 ātršuvēja mape 

2.  Literatūra Rūtiņu klade, A4 ātršuvēja mape 

3.  Matemātika • A5 vai A4 biezā rūtiņu klade (drīkst turpināt 
iepriekšējā m.g. kladi); 

• 1 rūtiņu burtnīca; 

• A4 mape un kabatiņas pārbaudes darbiem, darba 

lapām; 

• Cirkulis; 

• Transportieris; 

• Uzstūris (trijstūra lineāls). 

4.  Angļu valoda Klade, mape ar kabatiņām(pārbaudes darbiem un darba 
lapām) 

5.  Krievu/vācu valoda Mape, pierakstu burtnīca vai klade/ 
Klade, līniju burtnīca 

6.  Mūzika  Mazā nošu burtnīca, A4 mapīte ar kabatiņām. 

7.  Vizuālā māksla Individuālā darbu mape A3, zīmēšanas papīrs A3 un A4, 
aplikāciju vai krāsaino papīru komplekts, eļļas pasteļu 
komplekts, akvareļu vai guašu krāsu komplekts, melns 
marķieris. Ieteicams A5 skiču bloks ar spirāles sējumu. 

8.  Dizains un tehnoloģijas Rasēšanas papīrs A4. Rūtiņu burtnīca. 
Zīmulis HB, cirkulis. 
Kokvilnas audums  A4 izmērs, šujamā adata, šujamais 
diegs. 

9.  Bioloģija Biezā klade ( turpina iepriekšējā gada) 

10.  Sociālās zinības Biezā klade (rūtiņu, ieteicams turpināt no iepriekšējā 
gada) 

11.  Vēsture Klade(var turpināt no iepriekšējā gada) 

12.  Ģeogrāfija Plānā klade (rūtiņu), A4 ātršuvēja mape 

13.  Datorika A4 ātršuvēja mapi 

14.  Fizika  Biezā klade 

15.  Ķīmija Biezā klade un mapīte atgādnēm un laboratorijas 
darbiem A4 formātā. 

16.  Sports un veselība sporta apģērbs ( īsais un garais) un sporta apavi, maisiņš 
sporta tērpa glabāšanai. 

 



Ikdienai nepieciešams: skolas soma, penālis, mapes, vāciņi grāmatu un burtnīcu apvākošanai, 

maiņas apavi (auduma maisiņā). 

Individuālo mācību līdzekļu saraksts 

2022./2023.m.g. 

9.klasei 

Individuālie mācību piederumi: 

• tumši zila pildspalva, 

• parastais (grafīta) zīmulis, 

• 1 iepakojums krāsainie zīmuļi, 

• 1 iepakojums flomāsteri (vismaz 6 krāsas), 

• lineāls (20cm), 

• dzēšgumija, 

• zīmuļu asināmais, 

• šķēres; 

• līmes zīmulis. 

N.p.k. Mācību priekšmets Individuālie mācību piederumi 

1.  Latviešu valoda Līniju klade, A4 ātršuvēja mape 

2.  Literatūra Rūtiņu klade, A4 ātršuvēja mape 

3.  Matemātika • A5 vai A4 biezā rūtiņu klade (drīkst turpināt 
iepriekšējā m.g. kladi); 

• 1 rūtiņu burtnīca; 

• A4 mape un kabatiņas pārbaudes darbiem, darba 

lapām; 

• Cirkulis; 

• Transportieris; 

• Uzstūris (trijstūra lineāls). 

4.  Angļu valoda Klade, mape ar kabatiņām(pārbaudes darbiem un darba 
lapām) 

5.  Krievu/vācu valoda Mape, pierakstu burtnīca vai klade/ 
Klade, līniju burtnīca 

6.  Mūzika  Mazā nošu burtnīca, A4 mapīte ar kabatiņām. 

7.  Vizuālā māksla Individuālā darbu mape A3, zīmēšanas papīrs A3 un A4, 
aplikāciju vai krāsaino papīru komplekts, eļļas pasteļu 
komplekts, akvareļu vai guašu krāsu komplekts, melns 
marķieris. Ieteicams A5 skiču bloks ar spirāles sējumu. 

8.  Dizains un tehnoloģijas Rasēšanas papīrs A4. Rūtiņu burtnīca. 
Zīmulis HB, cirkulis. 
Kartons A4 izmēra. 

9.  Sociālās zinības Biezā klade ( rūtiņu, ieteicams turpināt no iepriekšējā 
gada) 

10.  Vēsture Klade(var turpināt no iepriekšējā gada) 

11.  Ģeogrāfija Plānā klade (rūtiņu), A4 ātršuvēja mape 

12.  Datorika A4 ātršuvēja mapi 

13.  Bioloģija Biezā klade (rūtiņu, ieteicams  turpināt no iepriekšējā 
gada) 

14.  Fizika  Biezā klade 

15.  Ķīmija Izmanto iepriekšējā gada kladi un mapīti atgādnēm un 
laboratorijas darbiem A4 formātā. 

16.  Sports un veselība sporta apģērbs ( īsais un garais) un sporta apavi, maisiņš 
sporta tērpa glabāšanai. 



 

Ikdienai nepieciešams: skolas soma, penālis, mapes, vāciņi grāmatu un burtnīcu apvākošanai, 

maiņas apavi (auduma maisiņā) 

 

Individuālo mācību līdzekļu saraksts 

2022./2023.m.g. 

10.klasei 

Individuālie mācību piederumi: 

• tumši zila pildspalva, 

• parastais (grafīta) zīmulis, 

• 1 iepakojums krāsainie zīmuļi, 

• 1 iepakojums flomāsteri (vismaz 6 krāsas), 

• lineāls (20cm), 

• dzēšgumija, 

• zīmuļu asināmais, 

• šķēres; 

• līmes zīmulis. 

N.p.k. Mācību priekšmets Individuālie mācību piederumi 

1.  Latviešu valoda Līniju klade, A4 ātršuvēja mape 

2.  Literatūra Rūtiņu klade, A4 ātršuvēja mape 

3.  Matemātika • A4 biezā rūtiņu klade (vidusskolas kursam); 

• A4 mape un kabatiņas pārbaudes darbiem, 

darba lapām; 

• Cirkulis; 

• Transportieris; 

• Uzstūris (trijstūra lineāls). 

4.  Angļu valoda Klade 

5.  Krievu/vācu valoda Mape, pierakstu burtnīca vai klade/ 
Klade, līniju burtnīca 

6.  Sociālās zinības un Vēsture Klade 

7.  Bioloģija Biezā klade un mapīte A4 formātā izdales 
materiāliem un laboratorijas darbiem, 

8.  Fizika  Biezā klade  

9.  Ķīmija Biezā klade un mapīte atgādnēm un laboratorijas 
darbiem A4 formātā. 

10.  Kultūra un māksla Klade 

11.  Sports un veselība sporta apģērbs ( īsais un garais) un sporta apavi, 
maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

 

Ikdienai nepieciešams: skolas soma, penālis, mapes, vāciņi grāmatu un burtnīcu apvākošanai, 

maiņas apavi (auduma maisiņā). 

  



Individuālo mācību līdzekļu saraksts 

2022./2023.m.g. 

11.klasei 

Individuālie mācību piederumi: 

• tumši zila pildspalva, 

• parastais (grafīta) zīmulis, 

• 1 iepakojums krāsainie zīmuļi, 

• 1 iepakojums flomāsteri (vismaz 6 krāsas), 

• lineāls (20cm), 

• dzēšgumija, 

• zīmuļu asināmais, 

• šķēres; 

• līmes zīmulis. 

N.p.k. Mācību priekšmets Individuālie mācību piederumi 

1.  Latviešu valoda Līniju klade, A4 ātršuvēja mape 

2.  Literatūra Rūtiņu klade, A4 ātršuvēja mape 

3.  Matemātika • A4 biezā rūtiņu klade (vidusskolas 
kursam); 

• A4 mape un kabatiņas pārbaudes 

darbiem, darba lapām; 

• cirkulis; 

• transportieris; 

• uzstūris (trijstūra lineāls 

•  

4.  Angļu valoda klade(var turpināt no iepriekšējā gada) 

5.  Krievu/vācu valoda klade(var turpināt no iepriekšējā gada) 
klade, līniju burtnīca 

6.  Sociālās zinības un Vēsture klade(var turpināt no iepriekšējā gada) 

7.  Bioloģija izmanto iepriekšējā gada kladi un mapi 

8.  Fizika  biezā klade ( turpina iepriekšējā gada) 

9.  Ķīmija izmanto iepriekšējā gada kladi un mapi 

10.  Kultūra un māksla klade 

11.  Sports un veselība sporta apģērbs ( īsais un garais) un sporta apavi, 
maisiņš sporta tērpa glabāšanai 

 

Ikdienai nepieciešams: skolas soma, penālis, mapes, vāciņi grāmatu un burtnīcu apvākošanai, 

maiņas apavi (auduma maisiņā). 

 



Individuālo mācību līdzekļu saraksts 

2022./2023.m.g. 

12.klasei 

Individuālie mācību piederumi: 

• tumši zila pildspalva, 

• parastais (grafīta) zīmulis, 

• 1 iepakojums krāsainie zīmuļi, 

• 1 iepakojums flomāsteri (vismaz 6 krāsas), 

• lineāls (20cm), 

• dzēšgumija, 

• zīmuļu asināmais, 

• šķēres; 

• līmes zīmulis. 

N.p.k. Mācību priekšmets Individuālie mācību piederumi 

1.  Latviešu valoda Līniju klade, A4 ātršuvēja mape 

2.  Literatūra Rūtiņu klade, A4 ātršuvēja mape 

3.  Matemātika • A4 biezā rūtiņu klade (vidusskolas kursam); 

• A4 mape un kabatiņas pārbaudes darbiem, 

darba lapām; 

• cirkulis; 

• transportieris; 

• uzstūris (trijstūra lineāls). 

4.  Angļu valoda klade(var turpināt no iepriekšējā gada) 

5.  Krievu/vācu valoda klade(var turpināt no iepriekšējā gada)/  
klade, līniju burtnīca 

6.  Sociālās zinības un Vēsture klade(var turpināt no iepriekšējā gada) 

7.  Ģeogrāfija  

8.  Bioloģija izmanto iepriekšējā gada kladi un mapi 

9.  Fizika  biezā klade ( turpina iepriekšējā gada) 

10.  Ķīmija izmanto iepriekšējā gada kladi un mapi 

11.  Kultūra un māksla klade 

12.  Sports un veselība sporta apģērbs ( īsais un garais) un sporta apavi, 
maisiņš sporta tērpa glabāšanai 

 

Ikdienai nepieciešams: skolas soma, penālis, mapes, vāciņi grāmatu un burtnīcu apvākošanai, 

maiņas apavi (auduma maisiņā). 

 

 


