
Cēsu 2.pamatskolas 

Individuālie mācību piederumi 1.klasei 2022./2023.m.g 

 

Latviešu valoda Līniju burtnīcas, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 
zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls 

Angļu valoda Līniju klade (plānā), A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, 
penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 
zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls. 

Matemātika Rūtiņu burtnīcas, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 
zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls. 

Dabas zinības A4 izmēra līniju klade (48 lpp), penālis, kurā ir pildspalvas, 
parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 
zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

Sociālās zinības A4 izmēra līniju klade (48 lpp), penālis, kurā ir pildspalvas, 
parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 
zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

Dizains un tehnoloģijas Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 
zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

Mūzika Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 
zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

Vizuālā māksla Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 
zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

Sports un veselība Sporta tērps un apavi telpām un sportošanai āra apstākļos. 
Zeķu pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. 
Meitenēm matu gumija. 

Pagarinātās dienas grupas 
nodarbības 

Balts A4 papīrs, A4 aplikāciju papīrs, A4 akvareļu papīrs, 

eļļas pasteļkrītiņi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cēsu 2.pamatskolas 

Individuālie mācību piederumi 2.klasei 2022./2023.m.g 

 

 

Latviešu valoda A4 mape, 2 līniju burtnīcas, kas paredzētas 1.-2.klases skolēnam 
(nepieciešamības gadījumā, burtnīcu ir jānopērk vairāk) 

Angļu valoda Līniju/ rūtiņu klade (plānā) 

Matemātika A4 rūtiņu klade (48 lpp.) 2 rūtiņu burtnīcas  

Sociālās zinības A4 klade ( no iepriekšējā gada) 

Dabas zinības A4 klade (no iepriekšējā gada) 

Dizains un 
tehnoloģijas 

Penālis, kurā ir pildspalvas (zila, zaļa), parastais zīmulis, krāsainie 
zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

Mūzika Penālis, kurā ir pildspalvas (zila, zaļa), parastais zīmulis, krāsainie 
zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

Vizuālā māksla Penālis, kurā ir pildspalvas (zila, zaļa), parastais zīmulis, krāsainie 
zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

Sports un veselība Sporta tērps un apavi telpām un sportošanai āra apstākļos. Zeķu 
pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm matu 
gumija. 

Pagarinātās dienas 
grupas 
nodarbībām 

Balts A4 papīrs, A4 aplikāciju papīrs, A4 akvareļu papīrs, eļļas 

pasteļkrītiņi. 

 

  

*Penālis, kurā ir pildspalvas (zila, zaļa), parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cēsu 2.pamatskolas 



Individuālie mācību piederumi 3.klasei 2022./2023.m.g 

 

Latviešu valoda Divas 3.klasei paredzētās līniju burtnīcas (nepieciešamības 
gadījumā, burtnīcu ir jānopērk vairāk), penālis, kurā ir pildspalvas, 
parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls. 

Angļu valoda Līniju/ rūtiņu klade (plānā), penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 
zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls 

Matemātika A4 izmēra rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 
zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls. 

Dabaszīnības A4 izmēra līniju klade (48 lpp), penālis, kurā ir pildspalvas, 
parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls. 

Sociālās zinības Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Dizains un 
tehnoloģijas 

Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Mūzika Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Vizuālā māksla Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Sports un veselība Sporta tērps un apavi telpām un sportošanai āra apstākļos. Zeķu 
pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm matu 
gumija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cēsu 2.pamatskolas 



Individuālie mācību piederumi 4.klasei 2022./2023.m.g 

 

 

Latviešu valoda A4 līniju klade (plānā),  penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 
zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls 

Angļu valoda Līniju/ rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, 
krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls. 

Krievu valoda Līniju klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie 
zīmuļi, flomasteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

Matemātika A4 rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, 
krāsainie zīmuļi, flomasteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls. 

Dabaszinības A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 
parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 
zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Sociālās zinības A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 
parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 
zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Mūzika Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Vizuālā māksla Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Sports un veselība Sporta tērps un apavi telpām un sportošanai āra apstākļos. Zeķu 
pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm matu 
gumija. 

Dizains un 
tehnoloģijas 

Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

 

Skolēna brīvai un radošai pašizpausmei mācību procesā noderēs balts A4 papīrs, A4 

aplikāciju papīrs, A4 akvareļu papīrs, eļļas pasteļkrītiņi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cēsu 2.pamatskolas 

Individuālie mācību piederumi 5.klasei 2022./2023.m.g 



 

Latviešu valoda Līniju klade, līniju burtnīca, penālis, kurā ir pildspalvas, 
parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 
zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

Literatūra Līniju/ rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais 
zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls. 

Angļu valoda Līniju klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, 
krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls. 

Krievu valoda Līniju klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, 
krāsainie zīmuļi, flomasteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls 

Matemātika Rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, 
krāsainie zīmuļi, flomasteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls, transportieris, cirkulis. 

Dabaszinības Rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, 
krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls. 

Sociālās zinības Rūtiņu klade,, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, 
krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls. 

Mūzika Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Vizuālā māksla Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Sports un veselība Sporta tērps un apavi telpām un sportošanai āra apstākļos. 
Zeķu pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm 
matu gumija. 

Dizains un tehnoloģijas Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

 

 

Skolēna brīvai un radošai pašizpausmei mācību procesā noderēs balts A4 papīrs, A4 

aplikāciju papīrs, A4 akvareļu papīrs, eļļas pasteļkrītiņi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cēsu 2.pamatskolas 

Individuālie mācību piederumi 6.klasei 2022./2023.m.g 



Latviešu valoda Līniju klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, 
krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls 

Literatūra Līniju klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, 
krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls. 

Angļu valoda Līniju/ rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, 
krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls. 

Krievu valoda Līniju klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, 
krāsainie zīmuļi, flomasteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls 

Matemātika Rūtiņu klade, A4 mapīte darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir 
pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomasteri, šķēres, 
līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, transportieris, cirkulis. 

Dabaszinības Rūtiņu klade(var turpināt 5. klases kladē!), penālis, kurā ir 
pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, 
līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Sociālās zinības Rūtiņu klade,, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, 
krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls. 

Mūzika Nošu burtnīca, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, 
krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls. 

Vizuālā māksla Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Sports un veselība Sporta tērps un apavi telpām un sportošanai āra apstākļos. Zeķu 
pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm matu 
gumija. 

Dizains un 
tehnoloģijas 

Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Latvijas vēsture Rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, 
krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls. 

Pasaules vēsture Rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, 
krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls. 

 

Skolēna brīvai un radošai pašizpausmei mācību procesā noderēs balts A4 papīrs, A4 

aplikāciju papīrs, A4 akvareļu papīrs, eļļas pasteļkrītiņi. 

 

 

 

Cēsu 2.pamatskolas 

Individuālie mācību piederumi 7.klasei 2022./2023.m.g 



 

Latviešu valoda Lniju klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

Literatūra Rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Angļu valoda Līniju klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Krievu valoda Līniju klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomasteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

Matemātika Rūtiņu klade, A4 mapīte darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalva, 
parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomasteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls, transportieris, cirkulis. 

Inženierzinības Rūtiņu klade, A4 mapīte darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 
parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls, transportieris, cirkulis. 

Sociālās zinības Rūtiņu klade,, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 
zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Mūzika Nošu burtnīca, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 
zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Vizuālā māksla Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 
šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Sports un veselība Sporta tērps un apavi telpām un sportošanai āra apstākļos. Zeķu pāris – 
sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm matu gumija. 

Dizains un 
tehnoloģijas 

Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 
šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Latvijas un 
pasaules vēsture 

Rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 
zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Ģeogrāfija Rūtiņu klade, kontūkaršu komplekts, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 
zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 
lineāls. Ieteikums iegādāties pasaules atlantu (tas noderēs arī mācību 
procesā pēc 9.klases) 

Bioloģija Rūtiņu klade(var būt biezā ar 96 lapām visiem trim gadiem, var A4 
formātu), penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

 

Skolēna brīvai un radošai pašizpausmei mācību procesā noderēs balts A4 papīrs, A4 

aplikāciju papīrs, A4 akvareļu papīrs, eļļas pasteļkrītiņi. 

 

 

 

 

 

Cēsu 2.pamatskolas 

Individuālie mācību piederumi 8.klasei 2022./2023.m. 



 

Latviešu valoda Līniju klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

Literatūra Rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Angļu valoda Līniju klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Krievu valoda Līniju klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomasteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

Matemātika Rūtiņu klade, A4 mapīte darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalva, 
parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomasteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls, transportieris, cirkulis. 

Fizika Rūtiņu klade, A4 mapīte darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 
parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls, transportieris, cirkulis. 

Sociālās zinības Rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Mūzika Nošu burtnīca, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Vizuālā māksla Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 
šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Sports un veselība Sporta tērps un apavi telpām un sportošanai āra apstākļos. Zeķu pāris – 
sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm matu gumija. 

Dizains un 
tehnoloģijas 

Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 
šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Latvijas un pasaules 
vēsture 

Rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Ģeogrāfija Rūtiņu klade, kontūkaršu komplekts, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 
zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls.  

Bioloģija Rūtiņu klade(var turpināt 6. klasē iesāktajā), penālis, kurā ir pildspalvas, 
parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls. 

Ķīmija Rūtiņu klade(biezā 96 lapas,var būt A4 formāts) penālis, kurā ir pildspalvas, 
parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls. 

 

Skolēna brīvai un radošai pašizpausmei mācību procesā noderēs balts A4 papīrs, A4 

aplikāciju papīrs, A4 akvareļu papīrs, eļļas pasteļkrītiņi. 
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Latviešu valoda Līniju klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

Literatūra Rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Angļu valoda Līniju klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Krievu valoda Līniju klade, penālis, kurā ir pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomasteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

Matemātika Rūtiņu klade, A4 mapīte darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalva, parastais 
zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomasteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, 
transportieris, cirkulis. 

Fizika Rūtiņu klade, A4 mapīte darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 
parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls, transportieris, cirkulis. 

Sociālās zinības Rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Mūzika Nošu burtnīca, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Vizuālā māksla Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 
šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Sports  Sporta tērps un apavi telpām un sportošanai āra apstākļos. Zeķu pāris – 
sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm matu gumija. 

Mājturība un 
tehnoloģijas 

Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 
šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Latvijas vēsture Rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Pasaules vēsture Rūtiņu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 
flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Ģeogrāfija Rūtiņu klade, kontūkaršu komplekts, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 
zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls.  

Bioloģija Rūtiņu klade(var turpināt 7. - 8. kl. iesāktajā), penālis, kurā ir pildspalvas, 
parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls. 

Ķīmija Rūtiņu klade(vēlams turpināt 8. kl. iesākto), penālis, kurā ir pildspalvas, 
parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 
dzēšgumija, lineāls. 

 

Skolēna brīvai un radošai pašizpausmei mācību procesā noderēs balts A4 papīrs, A4 

aplikāciju papīrs, A4 akvareļu papīrs, eļļas pasteļkrītiņi. 


