
 

Mācību līdzekļi, kuri paredzēti skolēna individuālajai lietošanai – iegādājas vecāki 

2017./2018.m.g. 

1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 
 Līniju burtnīcas (7) 
 Rūtiņu burtnīcas (5)(nepirkt ar 

ļoti lielām rūtiņām) 
 1 rūtiņu klade, 1 A4 mape, 

kabatiņas, Lineāls (15-20cm)un 
(30cm) 

 Grāmatu un burtnīcu vāciņi 
 Pildspalvas (zilas) –(2) 
 Parastie zīmuļi (2), zīmuļu 

asināmais ar tvertnīti 
 Dzēšgumija, flomāsteri 
 Krāsainie zīmuļi (12 krāsas) 
 Aplikāciju papīrs (no abām 

pusēm), kartons 
 Zīmēšanas bloki (A-4,A-3) 
 Šķēres ar apaļiem galiem 
 Guaša krāsas (6 krāsas), 

akvareļkrāsas 
  Pasteļkrītiņi, 
  sutaža un dzija (vismaz 3 

krāsas) 
 Otas (3)-plata, vidēja, šaura 
 Plastmasas ūdenstrauks, 

palete 
 Līmes zīmulis, PVA līme 
 Plastilīns, paliktnis 
 Nospiestas koku lapas, ziedi 
 Sporta tērps (vingrošanai 

sporta zālē un āra apstākļos) 
 Maisiņš sporta tērpam un 

maiņas apaviem (ieteicams 
auduma ar bērna vārdu, sporta 
apavi, maiņas apavi 

 Auduma atgriezumi 

 Līniju burtnīcas (5) 
 Rūtiņu burtnīcas (4), rūtiņu klade 
 Parastie zīmuļi (2), zīmuļu asināmais ar 

tvertnīti 
 Pildspalvas (zilas) –(2) 
 Dzēšgumija 
 Lineāls (30 cm) 
 A3 akvareļu papīrs 
 A4 zīmēšanas papīrs 
 A4 krāsains kartons(no abām pusēm 

krāsains) 
 A4 aplikācijas papīrs(no abām pusēm 

krāsains) 
 PVA līme 
 Līmes zīmulis 
 Guaša krāsas (6 gab.) 
 Akvareļu krāsas (12 gab.) 
 Otas (3)-plata, vidēja, šaura 
 Ūdens trauciņš 
 Krāsu palete 
 Pasteļkrītiņi, vaska krītiņi 
 Krāsu zīmuļi (12 gab.) 
 Šķēres (paredzētas skolniekiem) 
 Dzija (3 krāsas) 
 Sporta tērps (vingrošanai sporta zālē un 

āra apstākļos) Maisiņš sporta tērpam  ar 
bērna vārdu. 

 Avīzes, žurnālu, kalendāru krāsaini attēli 
 Plastilīns, paliktnis darbam ar plastilīnu. 
 Flomāsteri 
 Šujamadatas, pogas ar 2 un 4 caurumiem 
 Auduma atgriezumi 
 Dabas materiāli- nospiestas lapas, ziedi. 
 Dienasgrāmata 

 Līniju burtnīcas (6) 
 Rūtiņu burtnīcas (3) 
 Zila pildspalva 
 Parastais zīmulis, zīmuļu asināmais ar 

tvertnīti 
 Krāsainie zīmuļi (12gab.) flomasteri 
 Dzēšgumija 
 Lineāls (30 cm) 
 Šķēres (paredzētas skolniekiem) 
 Līmes zīmulis, PVA līme 
 A3 zīmēšanas papīrs, A4 zīmēšanas papīrs, A4 

krāsaino kartonu  
 Aplikāciju papīrs  
 Dabas materiāli-dažādas sēkliņas, pīlādžogas, 

pupiņas. 
 Dzija, tamboradata 
 Diegi šūšanai  
 Šujamadatas, pogas ar 2 un 4 caurumiem 
 Auduma atgriezumi auduma aplikācijām 
 Guaša 
 Akvareļkrāsas  
 Otas (3)-plata, vidēja, šaura, ūdenstrauks, 

lupatiņa otu nosusināšanai 
 Pasteļkrītiņi 
 Sporta tērps (vingrošanai sporta zālē un āra 

apstākļos) 
 Dienasgrāmata 

 

 Pildspalvas (zilas) –(2) 
 Krāsainie zīmuļi (12 krāsas) 
 Līmes zīmulis  
 Šķēres 
 Cirkulis 
 30 cm garš lineāls un īss lineāls 
 2 parastie zīmuļi 
 Dzēšgumija 
 Zīmuļu asināmais 
 1 Līniju klade 
 2 Rūtiņu klades 
 5 līniju burtnīcas 
 5 rūtiņu burtnīcas 
 A3 zīmēšanas papīra bloks 
 A4 zīmēšanas papīra bloks 
 Pasteļkrītiņi 
 Guašas (6 krāsas), ūdenskrāsas (mīkstās) 
 Otas (3)-plata, vidēja, šaura, plastmasas 

ūdenstrauks 
 avīzes 
 PVA līme 
 Aplikācijas papīrs (no abām pusēm 

krāsains) 
 Krāsains kartons (no abām pusēm krāsains) 
 Plastilīns, paliktnis darbam ar plastilīnu 
 Dzija 
 Sporta tērps (vingrošanai sporta zālē un 

āra apstākļos) 
 Līdz ar slikta laika iestāšanos, nepieciešami 

maiņas apavi 
 Dabas materiāli – nospiestas koku lapas, 

sēkliņas u.c. 
 Dienasgrāmata 



5.klase 6.klase 7.klase 
Mākslā: 
 A4 zīmēšanas albūms 
 Krāsainais kartons (tumši zils un pēc izvēles) – 3.gab, 

aplikāciju papīrs – 1 iepak. 
 Guašas (6 krāsas+papildus baltā krāsa-vēlams Gamma) 
 Plakanās otas – Nr 1., Nr 3., Nr.8 
 Palete, trauciņš, šķēres, līmes zīmulis , sūklis 
 Gēla pildspalva (melna,sudraba vai zelta)  
 Zīmulis B2, zīmuļkrasas (6 krāsas), flomāsteri (6 krāsas), 

eļļas krītiņi (vēlams Pentel) 
 Dzēšgumija, lineāls (20 cm) 
 Ainavas fotoattēls,dzīvnieka(pilnā augumā)fotoattēls 

Latviešu valoda un literatūra 
 2 līniju burtnīcas, 2 līniju plānās klades 
 A4 formāta lapas (10 gab.) 
 Rakstāmpiederumi (pildspalva, zīmulis, krāsainie zīmuļi) 

Dabas zinības  
 Rūtiņu burtnīca vai plānā klade 

Informātika 
 Rūtiņu burtnīca vai plānā klade 

Sociālās zinības 
 Dažas A3, A4 lapas, līmes zīmulis, lineāls 
 Daži krāsu zīmuļi vai flomasteri 
 Daži krāsaini vai veci žurnāli sagriešanai kolāžām, dažas 

avīzes informācijas iegūšanai. 
Sports 
 Sporta apavi, garais sporta tērps, T-krekls, zeķes 

Angļu valoda 
 1 līniju  klade, 1 līniju burtnīca 

Matemātika 
 7 rūtiņu burtnīcas, 2 (48lpp.) rūtiņu klades 
 Cirkulis, transportieris, lineāls trīsstūrveida, parastais 

Mājturība un tehnoloģijas: meitenēm: 
 Rūtiņu pierakstu klade – 1 gab. 
 Zīmuļkrāsas – 1 iepak. 
 Zīmulis, B2 – 1 gab., šķēres, mērlente,kniepadatas 
 A4,zīmēšanas lapa – 1 gab. 
 Dzēšgumija, lineāls 20cm, dzija (tamboradata Nr 2,5) 
 Izšūšanas adata, izšūšanas audums, 12x24cm-2gab. 
 Mulinē diegi 3 krāsas -3 gab. 
 Lina vai kokvilnas vienkrāsains audums 80x80cm -1  
 Spolīšu diegs, auduma krāsā, salvetes-1 iepak. 
 Priekšautiņš,dvielis, produkti 
 Zēniem: rotzāģīši 

 

Mākslā: 
 A4 zīmešanas albūms, A3-1gab. 
 Krāsainais kartons –A4., aplikāciju papīrs  
 Guašas (6 krāsas+papildu baltā krāsa-vēlams Gamma) 
 Plakanās otas – Nr 1., Nr 3., Nr.8,smalka apaļa ota 
 Palete, trauciņš, šķēres, līmes zīmulis, sūklis 
 Gēla pildspalva (melna), zīmulis B2, zīmuļkrāsas (6 krāsas), 

flomāsteri (6 krāsas) 
 Dzēšgumija, lineāls (30 cm) 
 Plastilīns, eļļas krītiņi (6 krāsas), PVA līme 
 Ēku fotoattēli 

Latviešu valoda un literatūra 
 2 līniju burtnīcas, 2 līniju plānās klades 
 A4 formāta lapas (10 gab.) 
 Rakstāmpiederumi (pildspalva, zīmulis, krāsainie zīmuļi) 

Dabas zinības  
 Rūtiņu burtnīca vai plānā klade 

Informātika 
 Rūtiņu burtnīca vai plānā klade 

Sociālās zinības 
 Dažas A3, A4 lapas, līmes zīmulis, lineāls 
 Daži krāsu zīmuļi vai flomāsteri 
 Daži krāsaini vai veci žurnāli sagriešanai kolāžām, dažas avīzes 

informācijas iegūšanai. 
Sports 
 Sporta apavi, garais sporta tērps, T-krekls, zeķes 

Angļu valoda 
 1 līniju klade, 2 līniju burtnīcas 

Matemātika 
 7 rūtiņu burtnīcas, 2 (48 lpp.) rūtiņu klades 
 Cirkulis, transportieris, lineāls trīsstūrveida, parastais 

Krievu valoda 
 Līniju burtnīca ar šķērssvītrām (Zvaigzne ABC) 
 Līniju burtnīca, klade (līniju vai rūtiņu) 

Mājturība un tehnoloģijas: meitenēm 
 Klade,pārtika dārzeņu ēdienu pagatavošanai 
 5 adāmadatas (Nr. 3) 
 Dzija zeķu adīšanai, lina audums A-3 izm., 6-10 lentītes, lāpāmadata, 

diegs 1 spolīte, adatas saspraušanai 1 kompl., adata 
sūšanai,šķēres 

 Vilna (filcēšanai -100g), filcēšanas adata, kokvilnas audums, diegs 1 
spolīte, adatas šūšanai 

Vēsture 
 A3, A4, A5 lapas, 2 rūtiņu plānās klades 

Vācu val. 
   1 līniju klade 
 

Mākslā: 
 A4 zīmešanas albūms, A3 akvareļpapīrs  
 Krāsainais kartons -3 gab. (sarkans, oranžs, melns-matēts) 
 aplikāciju papīrs 1 iepak. 
 Guašas (6 krāsas+papildu baltā krāsa), vēlams Gamma 
 Plakanās otas – Nr 1., Nr 3., Nr.8, maza apaļa ota 
 Palete, trauciņš, šķēres, līmes zīmulis, sūklis 
 Gēla pildspalva (melna), akvareļkrāsas 
 Zīmuļkrāsas (6 krāsas) – 1 iepak., flomāsteri (6 krāsas) - 1 iepak. 
 Dzēšgumija, lineāls (20 cm),PVA līme, mīkstais zīmulis B 
 Eļļas krītiņi (6 krāsas-vēlams Pentel)), mīksta stieple -1m 
 Ainavas fotoattēli,jūgendstila ēku fasādes detaļu attēli 

Latviešu valoda un literatūra 
 2 līniju burtnīcas, 2 līniju plānās klades 
 A4 formāta lapas (10 gab.) 
 Rakstāmpiederumi (pildspalva, zīmulis, krāsainie zīmuļi) 

Informātika 
 Rūtiņu burtnīca vai plānā klade 

Sociālās zinības 
 Dažas A3, A4 lapas, līmes zīmulis, lineāls 
 Daži krāsu zīmuļi vai flomāsteri 
 Daži krāsaini vai veci žurnāli sagriešanai kolāžām, dažas avīzes 

informācijas iegūšanai. 
Sports 
 Sporta apavi, garais sporta tērps, T-krekls, zeķes 

Angļu valoda 
 1 rūtiņu klade, 1 A4 mape 

Ģeogrāfija 
 Pildspalva, lineāls, zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi 
 Plāna rūtiņu klade, pāris A4 lapas 

Matemātika 
 7 rūtiņu burtnīcas, 2 (48 lpp.) rūtiņu klades 
 Cirkulis, transportieris, lineāls trīsstūrveida, parastais 

Krievu valoda 
 Divas līniju burtnīcas 

Vācu val. 
       1 klade 

Mājturība un tehnoloģijas, meitenēm: 
 Klade,pārtika pusdienu  ēdienu pagatavošanai 
 2 adāmadatas (Nr. 3un 7),atbilstoša izmēra dzija 
 Audums izšūšanai(filcs vai lins), A4, mulinē  diegs ,adata pērlīšu 

šūšanai 1 gab., pērlītes izšūšanai 
  krāsas auduma krāsošanai 
 Audumu gabaliņi, adatas saspraušanai 1 kompl. un šūšanai  
 Diegs šūšanai 1 spolīte 
  šķēres 

Vēsture 
 A3, A4, A5 lapas, 2 rūtiņu plānās klades 

 
 



8.klase 9.klase  
Mākslā: 

 A4 zīmēšanas albūms,A$ gofrēts kartons 
 Krāsainais kartons -2 gab.A4 (melns matēts) 
 Aplikāciju papīrs – 1 iepak. 
 Guašas (6 krāsas+papildu baltā krāsa, vēlams Gamma) 
 Plakanās otas – Nr 1., Nr 3., Nr.8,smalka apaļa ota 
 Palete, trauciņš, šķēres, līmes zīmulis, sūklis 
 Gēla pildspalva (melna), tušas pudelīte 
 Zīmulis B2, zīmuļkrāsas (6 krāsas), flomāsteri (6 krāsas) 
 Dzēšgumija, lineāls (20 cm), PVA līme 
 Plastilīns, eļļas krītiņi (6 krāsas-vēlams Pentel) 
 mīksta stieple -1m 
 Pilsētas fotoattēls 

Latviešu valoda un literatūra 
 2 līniju burtnīcas, 2 līniju plānās klades 
 A4 formāta lapas (10 gab.) 
 Rakstāmpiederumi (pildspalva, zīmulis, krāsainie zīmuļi) 

Sociālās zinības 
 Dažas A3, A4 lapas, līmes zīmulis, lineāls 
 Daži krāsu zīmuļi vai flomāsteri,plānā rūtiņu klade 
 Daži krāsaini vai veci žurnāli sagriešanai kolāžām, dažas 

avīzes informācijas iegūšanai. 
Sports 

 Sporta apavi, garais sporta tērps, T-krekls, zeķes 
Angļu valoda 

 1 rūtiņu klade,  
Ģeogrāfija 

 Pildspalva, lineāls, zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi 
 Plānā rūtiņu klade, pāris A4 lapas,  

Matemātika 
 7 rūtiņu burtnīcas, 2 (48 lpp.) rūtiņu klades 
 Cirkulis, transportieris, lineāls trīsstūrveida, parastais 

Krievu valoda 
 2 līniju burtnīcas 

Vācu val. 
              1 klade 

Ķīmija 
 Rūtiņu pierakstu klade-48 lpp., kalkulators 

Vēsture 
 A3, A4, A5 lapas, 2 rūtiņu plānās klades 

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm: 
 Klade,pārtika saldo  ēdienu pagatavošanai 
 2 kompl.zeķu adāmās adatas, vidēja izmēra 

pērlītes(sarkanas un baltas vai melnas) 
 Stingrs diegs (balts vai sarkans)-1 gab. 
 Adata vid. izm. 1 gab.  
 Spolīšu diegs 1-gab., adatas šūšanai un saspraušanai, 

audumu gabaliņi šūšanai 
 

Mākslā: 
 A4 zīmēšanas albūms 
 Krāsainais kartons (sarkans un pēc izvēles)- 3 gab.matēts 
 Aplikāciju papīrs – 1 iepak. 
 Guašas (6 krāsas+papildusbaltā krāsa-vēlams Gamma) 
 Plakanās otas – Nr 1., Nr 3., Nr.8, smalka apaļa ota 
 Palete, trauciņš, šķēres, līmes zīmulis,gēla pildspalva 

(melna),sūklis,krāsainie zīmuļi, eļļas krītiņi9Vēlams Pentel) 
 Zīmulis B2, flomāsteri (6 krāsas)-1  iepak. 
 Dzēšgumija, lineāls (20 cm), PVA līme mazā -1 gab. 
 2 glezniecības reprodukcijas 

Latviešu valoda un literatūra 
 2 līniju burtnīcas, 2 līniju plānās klades 
 A4 formāta lapas (10 gab.).Mape+20 kabatiņas 
 Rakstāmpiederumi (pildspalva, zīmulis, krāsainie zīmuļi) 

Ķīmija 
 Rūtiņu pierakstu klade-90 lpp., kalkulators 

Fizika 
 Rūtiņu pierakstu klade-90 lpp., kalkulators 

Sports 
 Sporta apavi, garais sporta tērps, T-krekls, zeķes 

Angļu valoda 
 1 rūtiņu klade (ar vāciņu),A4 mape 

Ģeogrāfija 
 Pildspalva, lineāls, zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi 
 Plānā rūtiņu klade, pāris A4 lapas,  

Matemātika 
 7 rūtiņu burtnīcas, 2 (48 lpp.) rūtiņu klades 
 Cirkulis, transportieris, lineāls trīsstūrveida, parastais 

Krievu valoda 
 Līniju lapas A4, mapes, kur šīs lapas ielikt, 2 gab. 

Vēsture un sociālās zinības 
  3 rūtiņu klades 
 A4 piezīmju papīrs, dažas A3 biezākas papīra loksnes 
 2 žurnāli, laikraksti projekta darbiem 

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm: 
 Klade 
 2 tukšas 0,5 vai 1l burciņas ar skrūvējamo vāciņu 
 Augļi 500g vai dārzeņi 500g  
 Tamboradata Nr. 1,25-1,75, tambordiegs 
 Materiāli izvēles darbam 
 2 A4 lapas, 1A4 kartons, dažādi audumu atgriezumi, līmes 

zīmulis, šķēres, mežģīnes 
 Diegs 1-spolīte, adatiņas šūšanai 1-kompl. 

 

 



10.klase 11.klase 12.klase 
Latviešu valoda un literatūra 

 2 līniju burtnīcas, 2 līniju plānās klades 
 A4 formāta lapas (10 gab.) 
 Rakstāmpiederumi (pildspalva, zīmulis, krāsainie zīmuļi) 

Sports 
 Sporta apavi, garais sporta tērps, T-krekls, zeķes 

Angļu valoda 
 3 rūtiņu klades 

Matemātika 
 2 rūtiņu klades, 3 rūtiņu burtnīcas 
 Cirkulis, transportieris, lineāls trīsstūrveida, parastais 
 Dzēšgumija, pildspalva, krāsainie zīmuļi , parastais zīmulis 

Fizika 
Rūtiņu pierakstu klade-90 lpp., kalkulators 

Ķīmija 
 Rūtiņu pierakstu klade-90 lpp., kalkulators 

Vēsture 
  1 rūtiņu klade (plānā), dažas A3, A4, A5 lapas 
  līmes zīmulis, lineāls, pildspalva, krāsainie zīmulīši 
 A4 piezīmju papīrs, 2 žurnāli,laikraksti projektiem 

 
Krievu valoda 

 Līniju lapas A4, mapes, kur šīs lapas ielikt, 2 gab. 
Vācu val. 
              1 klade 

Ģeogrāfija 
 Pildspalva, zīmulis, lineāls, dzēšgumija 
 Rūtiņu klade 

Informātika 
 1 rūtiņu burtnīca vai plānā klade 

 

Latviešu valoda un literatūra 
 2 līniju burtnīcas, 2 līniju plānās klades 
 A4 formāta lapas (10 gab.) 
 Rakstāmpiederumi (pildspalva, zīmulis, krāsainie zīmuļi) 

Sports 
 Sporta apavi, garais sporta tērps, T-krekls, zeķes 

Angļu valoda 
 3 rūtiņu klades  

Matemātika 
 2 rūtiņu klades, 3 rūtiņu burtnīcas 
 Cirkulis, transportieris, lineāls trīsstūrveida, parastais 
 Dzēšgumija, pildspalva, krāsainie zīmuļi , parastais zīmulis 

Fizika 
 Rūtiņu pierakstu klade-90 lpp., kalkulators 

Ķīmija 
 Rūtiņu pierakstu klade-90 lpp., kalkulators 

Vēsture 
  1 rūtiņu klade (plānā), dažas A3, A4, A5 lapas 
  līmes zīmulis, lineāls, pildspalva, krāsainie zīmuļi 

Krievu valoda 
 Līniju lapas A4, mapes, kur šīs lapas ielikt, 2 gab. 

Vācu val. 
            1 klade 

Informātika 
 1 rūtiņu burtnīca vai plānā klade 

 
 
 

 
 

Latviešu valoda un literatūra 
 2 līniju burtnīcas, 2 līniju plānās klades 
 A4 formāta lapas (10 gab.) 
 Rakstāmpiederumi (pildspalva, zīmulis, krāsainie zīmuļi) 
 Mape+ 20 kabatiņas 

Sports 
 Sporta apavi, garais sporta tērps, T-krekls, zeķes 

Angļu valoda 
 3 rūtiņu klades  

Matemātika 
 2 rūtiņu klades, 3 rūtiņu burtnīcas 
 Cirkulis, transportieris, lineāls trīsstūrveida, parastais 
 Dzēšgumija, pildspalva, krāsainie zīmuļi , parastais zīmulis 

Fizika 
 Rūtiņu pierakstu klade-90 lpp., kalkulators 

Ķīmija 
 Rūtiņu pierakstu klade-90 lpp., kalkulators 

Vēsture 
  1 rūtiņu klade (plānā), dažas A3, A4, A5 lapas 
  līmes zīmulis, lineāls, pildspalva, krāsainie zīmuļi 

Krievu valoda 
 Līniju lapas A4, mapes, kur šīs lapas ielikt, 2 gab. 

Vācu val.   1 klade 
  

 

 


