
Individuālie mācību piederumi, kurus iegādājas izglītojamo vecāki* 

 5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase 10.klase 11.klase 12.klase 

Latviešu 
valoda 
 
 

1 biezā pierakstu klade, var turpināt no 5.līdz 9.klasei (pēc izvēles-rūtiņu 
vai līniju); 
1 likumu klade 5. līdz 9.klasē; 
1 līniju burtnīca  
1portfolio (dokumentu) mape valodas un literatūras darbiem 

1 pierakstu klade valodā; 
portfolio (dokumentu) mape valodas 
un literatūras darbiem; 
 
 
 
literatūrā A4 rūtiņu vai līniju lapas 

 

Literatūra 
 
 

1 pierakstu klade 1 pierakstu 
klade 

1 pierakstu 
klade 

1 pierakstu 
klade 

1pierakstu 
klade 

Angļu valoda 
 
 

1 pierakstu klade (pēc izvēles – rūtiņu vai līniju); var turpināt no 5.līdz 
9.klasei; 
portfolio (dokumentu) mape ( no 5.līdz 9.klasei viena); 
A4 biroja baltais papīrs (~ 10 lapas gadā); 
1 līniju burtnīca treniņuzdevumiem (mājas darbiem) 

 

   

Krievu valoda 
 
 

        

Vācu valoda 
 
 

1 biezā līniju pierakstu klade, var turpināt no 5.līdz 9.klasei 1 biezā līniju pierakstu klade, 
var turpināt no 10.līdz 12.klasei 

Matemātika 
 
 

Katru gadu: pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, uzstūris, 
transportieris, cirkulis; rūtiņu burtnīca treniņuzdevumiem 
(mājasdarbiem), rūtiņu klade (biezās ~2 gadā; plānās 3~4 gadā) 
pierakstiem un klases darbiem; krāsainie zīmuļi 

1 rūtiņu A4 formāta klade; 
1 mazā rūtiņu klade; 
transportieris, cirkulis, līmes zīmulis, 
1-3 krāsu zīmuļi vai pildspalvas 

 

Informātika 
 
 

1 rūtiņu pierakstu 
burtnīca 

1 rūtiņu 
pierakstu 
burtnīca 

1 rūtiņu 
pierakstu 
burtnīca 

  1 rūtiņu 
pierakstu 
burtnīca 

1 rūtiņu 
pierakstu 
burtnīca 

 



Dabaszinības 
 
 

1 rūtiņu plānā 
klade; 
Portfolio A4 
formāta (5., 
6.klases darbu 
mape);  
krāsains zīmulis; 
līmes zīmulis 

1 rūtiņu 
plānā klade; 
krāsains 
zīmulis; 
līmes 
zīmulis 

   Semināru mape 1 no 10.-12.klasei; 
1 pierakstu klade 

Bioloģija 
 

  1 rūtiņu 
plānā 
klade; 
krāsains 
zīmulis; 
līmes 
zīmulis; 
Portfolio A4 
formāta (7.- 
9.klases 
darbu 
mape);  

 

1 rūtiņu 
plānā 
klade; 
krāsains 
zīmulis; 
līmes 
zīmulis 

1 rūtiņu 
plānā 
klade; 
krāsains 
zīmulis; 
līmes 
zīmulis 

   

Fizika 
 
 

   1 rūtiņu 
pierakstu 
klade 

1 rūtiņu 
pierakstu 
klade 

1 rūtiņu 
pierakstu 
klade; 
kalkulators 

1 rūtiņu 
pierakstu 
klade; 
kalkulators 

1 rūtiņu 
pierakstu 
klade; 
kalkulators 
 

Ķīmija 
 
 

   1 biezā pierakstu 
rūtiņu klade 8.un 
9.klasei 

1 biezā pierakstu rūtiņu klade 
10.-12.klasei 

Ģeogrāfija 
 
 

  1 rūtiņu 
pierakstu 
klade 

1 rūtiņu 
pierakstu 
klade 

1 rūtiņu 
pierakstu 
klade 

1 rūtiņu 
pierakstu 
klade 

1 rūtiņu 
pierakstu 
klade 

1 rūtiņu 
pierakstu 
klade 



Latvijas 
vēsture 
 

 1 rūtiņu 
pierakstu 
klade; var 
ņemt biezo 
kladi un 
dalīt uz 
pusēm  - ½ 
Latvijas un 
½pasaules 
vēsturē 
 

1 rūtiņu 
pierakstu 
klade; var 
ņemt biezo 
kladi un 
dalīt uz 
pusēm  - ½ 
Latvijas un 
½pasaules 
vēsturē 

1 rūtiņu 
pierakstu 
klade; var 
ņemt biezo 
kladi un 
dalīt uz 
pusēm  - ½ 
Latvijas un 
½pasaules 
vēsturē 

1 rūtiņu 
pierakstu 
klade; var 
ņemt 
biezo kladi 
un dalīt uz 
pusēm  - 
½ Latvijas 
un 
½pasaules 
vēsturē 

1 rūtiņu 
pierakstu 
klade; var 
ņemt 
biezo kladi 
un dalīt uz 
pusēm  - 
½ Latvijas 
un 
½pasaules 
vēsturē 

1 rūtiņu 
pierakstu 
klade; var 
ņemt 
biezo kladi 
un dalīt uz 
pusēm  - 
½ Latvijas 
un 
½pasaules 
vēsturē 

 

1 rūtiņu 
pierakstu 
klade; var 
ņemt 
biezo kladi 
un dalīt uz 
pusēm  - 
½ Latvijas 
un 
½pasaules 
vēsturē 

 

Pasaules 
vēsture 

 

Sociālās 
zinības 
 
 

1pierakstu klade 
(pēc izvēles -
rūtiņu vai līniju); 5 
A3 un 10 A4 
baltas biroja 
papīra lapas 

1pierakstu 
klade (pēc 
izvēles -
rūtiņu vai 
līniju); 5 A3 
un 10 A4 
baltas biroja 
papīra 
lapas 

1pierakstu 
klade (pēc 
izvēles -
rūtiņu vai 
līniju); 5 A3 
un 10 A4 
baltas biroja 
papīra 
lapas 

1pierakstu 
klade (pēc 
izvēles -
rūtiņu vai 
līniju); 5 A3 
un 10 A4 
baltas 
biroja 
papīra 
lapas 

1pierakstu 
klade (pēc 
izvēles -
rūtiņu vai 
līniju); 5 
A3 un 10 
A4 baltas 
biroja 
papīra 
lapas 

   

Politika un 
tiesības 
 
 

        

Ekonomika 
 

     1 biezā rūtiņu pierakstu klade 
trīs gadiem 

Veselības 
mācība 

       1pierakstu 
burtnīca 
 



Kulturoloģija 
 

        

Mājturība 
(meitenēm) 
 
 

Krāsainie 
zīmuļi,dzija, 
tamboradata, mulinē 
diegi, 0,50 cm 
kokvilnas audums, 
produkti sviestmaižu 
un makaronu ēdienu 
gatavošanai, papīra 
dvielis 

Krāsainie 
zīmuļi, dzija, 2 
garās 
tamboradatas, 
mulinē diegi, 
0,50 cm 
kokvilnas 
audums, 
produkti 
dārzeņu un 
augļu ēdienu 
gatavošanai, 
papīra dvielis 

Krāsainie 
zīmuļi, 5 
adāmadatas, 
dzija, mulinē 
diegi, produkti 
gaļas un 
saldo ēdienu 
gatavošanai, 
papīra dvielis 

Batikas 
krāsas pēc 
izvēles (2 
krāsu toņi no 
skolas 
puses),0,50 
cm gaišs 
kokvilnas 
audums, 
dzija, 2 
adāmadatas, 
produkti 
mīklas 
izstrādājumu 
gatavošanai, 
0,50 cm 
audums 
svārkiem, 
gumija, 
papīra dvielis 
 
 

Krāsainie 
zīmuļi, 
dažādi 
audumu 
atgriezumi 
(arī skolā uz 
vietas), 
pērlītes (arī 
skolā uz 
vietas), 
produkti 
nacionālo 
ēdienu 
gatavošanai, 
papīra 
dvielis 

   

Tehnoloģijas 
(zēniem) 
 
 

Rokas finierzāģa 
asmeņi (vismaz 2 
iepakojumi) 

Rokas 
finierzāģa 
asmeņi 
(vismaz 2 
iepakojumi), 
mazā Super 
līmes tūbiņa 
(3g), A4 
rasēšanas 
papīra 
bloknots 
 

Rokas 
finierzāģa 
asmeņi 
(vismaz 2 
iepakojumi), 
A4 
rasēšanas 
papīra 
bloknots 

     



Mūzika 
 
 

Nošu burtnīca, 
rūtiņu vai līniju 
burtnīca 
(pierakstiem), 
pildspalva, 
zīmulis, 
dzēšgumija. 

Nošu 
burtnīca, 
rūtiņu vai līniju 
burtnīca 
(pierakstiem), 
pildspalva, 
zīmulis, 
dzēšgumija. 

Nošu 
burtnīca, 
rūtiņu vai 
līniju burtnīca 
(pierakstiem), 
pildspalva, 
zīmulis, 
dzēšgumija. 

Nošu 
burtnīca, 
rūtiņu vai 
līniju burtnīca 
(pierakstiem), 
pildspalva, 
zīmulis, 
dzēšgumija. 

    

Vizuālā 
māksla 

A3 zīmēšanas papīrs, HB 
zīmulis, balta, elastīga 
dzēšgumija, goaša krāsas,otas 
(plakanās saru), A3 formāta 
mape(portfolio; var būt 
paštaisīta) ,rapitogrāfs (tušas 
pildspalva graf. darbiem) vai 
lodīšu pildspalva, līmes zīmulis, 
šķēres, pasteļkrītiņi. 

A3 zīmēšanas papīrs, HB zīmulis, balta, elastīga dzēšgumija, goaša krāsas, 
plakanas saru otas, A3 formāta mape(portfolio; var būt paštaisīta), 
rapitogrāfs (tušas pildspalva graf. darbiem) vai lodīšu pildspalvas, PVA līme. 

Sports 
 
 

Sporta tērps siltam laikam un aukstā laikā –siltā jaka un garās bikses; maiņas sporta apavi nodarbībām zālē, 
maiņas zeķes.  
Pēc nepieciešamības – dvielis un personīgās higiēnas piederumi. 

Ziemeļvalstu 
val. 
 
 

        

 

* 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]; 


