Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.
1.a kl.
1.

Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.
Matemātika

2 burtnīcas 1. klasei (lielās rūtiņas) + vāciņi.
2 burtnīcas 1. klasei + vāciņi ,šķēres (ar apaļiem galiem), līmes zīmulis (2gab.)
un PVA līme (1 gab.),A4 izmēra stingra mape,A3 izmēra mape.

2.
3.

Latviešu valoda
Angļu valoda

4.

Sports

Līniju vai rūtiņu klade/ burtnīca.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.

Mājturība un
tehnoloģijas

Divpusējs aplikāciju papīrs, krāsainais kartons (matēts), plastilīns JOVI (10
krāsas).

5.
6.

Vizuālā māksla
7.

1.b kl.
1.

Zīmēšanas papīrs A3 (1 bloks), akvareļu papīrs A4 (1 bloks), vaska krītiņi,
dažāda izmēra otas (liela, vidēja, maza), ūdens trauks, vaskadrāna (50x60cm)
lupatiņa, akvareļu krāsas (18 krāsas), guaša krāsas (6 krāsas, krievu), palete.

2 zilas pildspalvas, 2 parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi (12 krāsas), zīmuļu
asināmais (ar trauciņu), dzēšgumija, lineāls (īsais – 15cm, garais – 30cm),
penālis (vēlams ar gumijām, kur ielikt katru zīmulīti).
Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.
Matemātika

2 burtnīcas 1. klasei (lielās rūtiņas) + vāciņi.
2 burtnīcas 1. klasei + vāciņi ,šķēres (ar apaļiem galiem), līmes zīmulis (2gab.)
un PVA līme (1 gab.),A4 izmēra stingra mape,A3 izmēra mape.

2.
3.

Latviešu valoda
Angļu valoda

4.

Sports

Līniju vai rūtiņu klade/ burtnīca.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.

Mājturība un
tehnoloģijas

Divpusējs aplikāciju papīrs, krāsainais kartons (matēts), plastilīns JOVI (10
krāsas).

5.
6.

Vizuālā māksla
7.

2.a kl.
1.

Zīmēšanas papīrs A3 (1 bloks), akvareļu papīrs A4 (1 bloks), vaska krītiņi,
dažāda izmēra otas (liela, vidēja, maza), ūdens trauks, vaskadrāna (50x60cm)
lupatiņa, akvareļu krāsas (18 krāsas), guaša krāsas (6 krāsas, krievu), palete.
2 zilas pildspalvas, 2 parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi (12 krāsas), zīmuļu
asināmais (ar trauciņu), dzēšgumija, lineāls (īsais – 15cm, garais – 30cm),
penālis (vēlams ar gumijām, kur ielikt katru zīmulīti).

Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.

2.
3.

Matemātika
Latviešu valoda
Angļu valoda

4.
5.

Sports
Mājturība un

Rūtiņu burtnīca 3 gab.
3 Līniju burtnīcas 1.-2. kl. A4 mape darba lapām.
Līniju vai rūtiņu klade/ burtnīca, var turpināt no iepr. māc.gada.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.
Aplikāciju papīrs abpusējs 2 bloki., krāsainais kartons - 1 bloks, līmes zīmulis
1

tehnoloģijas
6.

Vizuālā māksla

Guaša krāsas (6krāsas), akvareļu krāsas (12 vai 24 krāsas, pasteļkrītiņi, A3
akvareļu papīrs - 1gb, A3 zīmēšanas papīrs 1gb, A4 akvareļu papīrs - 1gb, A4
zīmēšanas papīrs (50 lpp) - 1gb, 3 dažāda lieluma otas (vēlams sintētiskas),
ūdens trauciņš, palete krāsu jaukšanai, vaskadrāna, mikrošķiedras lupatiņa.
2 zilas pildspalvas, 1 zaļa pildspalva, 2 parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi (12
krāsas), zīmuļu asināmais (ar trauciņu), dzēšgumija, lineāls (īsais - 20 cm, garais30 cm).

7.
2.b
kl.

(2gb.), šķēres.

Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.
1. Matemātika
2. Latviešu valoda
3. Angļu valoda
4. Sports
Mājturība un
5. tehnoloģijas
6.

Vizuālā māksla
7.
3.a kl.

Rūtiņu burtnīca 3 gab. (lielās rūtiņas).
3 Līniju burtnīcas 1.-2. kl.
Līniju vai rūtiņu klade/ burtnīca, var turpināt no iepr. māc.gada.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.
Aplikāciju papīrs abpusējs 2 bloki., krāsainais kartons - 1 bloks, PVA līme, līmes
zīmulis, šķēres.
Guaša krāsas (6krāsas), akvareļu krāsas (12 vai 24 krāsas, pasteļkrītiņi, A3
akvareļu papīrs - 1gb, A3 zīmēšanas papīrs 1gb, A4 akvareļu papīrs - 1gb, A4
zīmēšanas papīrs (50 lpp) - 1gb, 3 dažāda lieluma otas (vēlams sintētiskas),
ūdens trauciņš, palete krāsu jaukšanai, vaskadrāna.

2 zilas pildspalvas, 2 parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi (12 krāsas), zīmuļu
asināmais (ar trauciņu), dzēšgumija, lineāls (īsais, garais).
Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.

1.

Matemātika

3 rūtiņu burtnīcas, mapīte darba lapām.

2.
3.

Latviešu valoda
Angļu valoda

4.

Sports

3 līniju burtnīcas 3. klasei, mapīte darba lapām.
Līniju klade/ burtnīca, var turpināt no iepr. māc.gada.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.
Aplikāciju papīrs vienpusējs 1gab., aplikāciju papīrs abpusējs 1 gab., krāsainais
kartons 1 bloks, PVA līme, līmes zīmulis, šķēres

5.
6.

7.
8.
3.b kl.
1.

Mājturība un
tehnoloģijas

Vizuālā māksla
Dabaszinības

Guaša krāsas (6krāsas), akvareļu krāsas (8krāsas), pasteļkrītiņi, A3 akvareļu
papīrs 1gb, A3 zīmēšanas papīrs 1gb, A4 zīmēšanas papīrs, 3 dažāda lieluma
otas, ūdens trauciņš, palete krāsu jaukšanai.

Plānā līniju klade 1 gb, mapīte darba lapām.
Zila pildspalva, zaļa pildspalva, lineāls, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi.
Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.

2.
3.

Matemātika
Latviešu valoda
Angļu valoda

4.

Sports

3 gb rūtiņu burtnīcas, A4 mape darba lapām.
3gb līniju burtnīcas 3.klasei, A4 mape darba lapām.
Līniju klade/ burtnīca, var turpināt no iepr. māc.gada.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.

5.

Mājturība un
tehnoloģijas

Aplikāciju papīrs vienpusējs 1gb, aplikāciju papīrs abpusējs 1 gb, PVA līme,
līmes zīmulis, šķēres.

2

6.

7.
8.
4.a kl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4.b kl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5.a kl.

Vizuālā māksla
Dabaszinības

Guaša krāsas (6krāsas), akvareļu krāsas (8krāsas), pasteļkrītiņi, A3 akvareļu
papīrs 1gb, A3 zīmēšanas papīrs 1gb, 3 dažāda lieluma otas, ūdens trauciņš,
palete krāsu jaukšanai.
Plānā līniju klade 1 gb, A4 mape darba lapām.

Zila pildspalva, zaļa pildspalva, lineāls 30 cm, dzēšgumija, parastais zīmulis,
krāsu zīmuļi, zīmuļu asināmais.
Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.
Matemātika
Latviešu valoda
Angļu valoda
Sports
Mājturība un
tehnoloģijas

1 rūtiņu klade (60.lpp.), 2 rūtiņu burtnīcas.
2 līniju burtnīcas.
Līniju vai rūtiņu klade/ burtnīca, var turpināt no iepr. māc.gada.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.
PVA līme, līmes zīmulītis, šķēres.

Vizuālā māksla
A3 zīmēšanas bloks, Guaša krāsas, eļļas pasteļkrītiņi, 3 dažāda lieluma otas.
Dabaszinības
1 plānā rūtiņu vai līniju klade (60.lpp.) kopīga ar sociālajām zin.
Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.
Matemātika
Latviešu valoda
Angļu valoda
Sports
Mājturība un
tehnoloģijas

1 rūtiņu klade (60.lpp.), 2 rūtiņu burtnīcas.
2 līniju burtnīcas.
Līniju vai rūtiņu klade/ burtnīca, var turpināt no iepr. māc.gada.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.
PVA līme, līmes zīmulītis, šķēres.

Vizuālā māksla
A3 zīmēšanas bloks, Guaša krāsas, eļļas pasteļkrītiņi, 3 dažāda lieluma otas.
Dabaszinības
1 plānā rūtiņu vai līniju klade (60.lpp.) kopīga ar sociālajām zin.
Sociālās zinības
1 plānā rūtiņu kladīte.
Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.

2 Latviešu valoda
3 Angļu valoda
4 Sports

Mājturība un
6 tehnoloģijas
7
Vizuālā māksla
8 Dabaszinības
9 Sociālās zinības
10 Krievu valoda

Latviešu valodā biezā klade pierakstiem. 5.-6. kl. viena līniju burtnīca
pārbaudes darbiem un domrakstiem. 7.-9.kl. līniju lapas A4 pārbaudes darbiem
un domrakstiem.
Līniju vai rūtiņu klade/ burtnīca, var turpināt no iepr. māc.gada.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.
Meitenēm: no 5.-9. klasei: viena rūtiņu burtnīca (var izmantot no iepriekšējiem
gadiem). Saspraužamo adatu komplekts, izšūšanas adata, mazās rokdarbu
šķēres (der arī manikīra šķērītes), metāla vai plastmasas kārbiņa, kurā viss tiks
uzglabāts. Par audumiem un diegiem informēšu skolēnus uzsākot konkrēto
tēmu.
A3 zīmēšanas papīrs, guaša krāsas, eļļas pasteļkrītiņi, 3 dažāda izmēra otas,
skalojamais trauciņš.
Biezā rūtiņu klade.
Plānā rūtiņu klade.
Plānā līniju klade.
3

11

5.b kl.

Literatūrā 5.-9.kl. pierakstu klade un ārpusklases lasīšanas pieraksti kladē abas derīgas līdz 9.klasei - katru gadu ieteicams turpināt tajās pašās kladēs, līdz
Literatūra
tās pilnas.
Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.

1.
Matemātika

Biezā rūtiņu klade, lineāls, zīmulis, transportieris, cirkulis, dzēšgumija; līmes
zīmulis, krāsu zīmuļi vai flomāsteri.

2.
3.

Latviešu valoda
Angļu valoda

4.

Sports

Latviešu valodā biezā klade pierakstiem. 5.-6. kl. viena līniju burtnīca
pārbaudes darbiem un domrakstiem.
Līniju vai rūtiņu klade/ burtnīca, var turpināt no iepr. māc.gada.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.

Mājturība un
tehnoloģijas

Meitenēm: no 5.-9. klasei: viena rūtiņu burtnīca (var izmantot no iepriekšējiem
gadiem). Saspraužamo adatu komplekts, izšūšanas adata, mazās rokdarbu
šķēres (der arī manikīra šķērītes), metāla vai plastmasas kārbiņa, kurā viss tiks
uzglabāts. Par audumiem un diegiem informēšu skolēnus uzsākot konkrēto
tēmu.

Vizuālā māksla
Dabaszinības
Sociālās zinības
Krievu valoda

A3 zīmēšanas papīrs, guaša krāsas, eļļas pasteļkrītiņi, 3 dažāda lieluma otas,
skalojamais trauciņš.
Biezā rūtiņu klade.
Plānā rūtiņu klade.
Plānā līniju klade.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

6.a kl.

Literatūrā 5.-9.kl. pierakstu klade un ārpusklases lasīšanas pieraksti kladē abas derīgas līdz 9.klasei - katru gadu ieteicams turpināt tajās pašās kladēs, līdz
Literatūra
tās pilnas.
Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.

1
Matemātika
2 Latviešu valoda
3 Angļu valoda
4 Sports
5 Mūzika

Mājturība un
6 tehnoloģijas
7
Vizuālā māksla

8 Dabaszinības
9 Sociālās zinības
10 Krievu valoda

Biezā rūtiņu klade, lineāls, zīmulis, transportieris, cirkulis, dzēšgumija; līmes
zīmulis, krāsu zīmuļi vai flomāsteri.
Latviešu valodā biezā klade pierakstiem. 5.-6. kl. viena līniju burtnīca
pārbaudes darbiem un domrakstiem.
Līniju klade/ burtnīca, var turpināt no iepr. māc.gada.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.
Nošu burtnīca pierakstu klade plānā.
Meitenēm: no 5.-9. klasei: viena rūtiņu burtnīca (var izmantot no iepriekšējiem
gadiem). Saspraužamo adatu komplekts, izšūšanas adata, mazās rokdarbu
šķēres (der arī manikīra šķērītes), metāla vai plastmasas kārbiņa, kurā viss tiks
uzglabāts. Par audumiem un diegiem informēšu skolēnus uzsākot konkrēto
tēmu.
A3 gleznošanas papīra bloks, A4 zīmēšanas/ rasēšanas papīrs, HB parastais
zīmulis, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, rapidogrāfs 0.3-0.8 mm (flomāsters tipa
pildspalva), krāsainie zīmuļi 12 gab., flomāsteri 12. gab., guaša krāsu komplekts
kurā ir baltā krāsa, gleznošanas otas - smalka, vidēja, plata (vēlams smalkās
sintētisko saru otas), līmes zīmulis, šķēres.
Biezā rūtiņu klade, var turpināt jau iesākto.
Plānā rūtiņu klade.
Plānā līniju klade.

4

11

Literatūrā 5.-9.kl. pierakstu klade un ārpusklases lasīšanas pieraksti kladē abas derīgas līdz 9.klasei - katru gadu ieteicams turpināt tajās pašās kladēs, līdz
Literatūra
tās pilnas.
12 Latvijas vēsture
Ļoti bieza rūtiņu klade (tiks rakstīts līdz 9.klasei).
6.b kl. Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.
1.
Matemātika

biezā rūtiņu klade, lineāls, zīmulis, transportieris, cirkulis, dzēšgumija; līmes
zīmulis, krāsu zīmuļi vai flomāsteri.

2.

Latviešu valoda

3.
4.

Sports
Mūzika

Latviešu valodā biezā klade pierakstiem. 5.-6. kl. viena līniju burtnīca
pārbaudes darbiem un domrakstiem.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.
Nošu burtnīca, pierakstu klade plānā.

Mājturība un
tehnoloģijas

Meitenēm: no 5.-9. klasei: viena rūtiņu burtnīca (var izmantot no iepriekšējiem
gadiem). Saspraužamo adatu komplekts, izšūšanas adata, mazās rokdarbu
šķēres (der arī manikīra šķērītes), metāla vai plastmasas kārbiņa, kurā viss tiks
uzglabāts. Par audumiem un diegiem informēšu skolēnus uzsākot konkrēto
tēmu.

5.
6.

Vizuālā māksla

7.
8.
9.
10.

Dabaszinības
Sociālās zinības
Krievu valoda

A3 gleznošanas papīra bloks, A4 zīmēšanas/ rasēšanas papīrs, HB parastais
zīmulis, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, rapidogrāfs 0.3-0.8 mm (flomāsters tipa
pildspalva), krāsainie zīmuļi 12 gab., flomāsteri 12. gab., guaša krāsu komplekts
kurā ir baltā krāsa, gleznošanas otas - smalka, vidēja, plata (vēlams smalkās
sintētisko saru otas), līmes zīmulis, šķēres,
Biezā rūtiņu klade, var turpināt jau iesākto.
Plānā rūtiņu klade.
Plānā līniju klade.

Literatūrā 5.-9.kl. pierakstu klade un ārpusklases lasīšanas pieraksti kladē abas derīgas līdz 9.klasei - katru gadu ieteicams turpināt tajās pašās kladēs, līdz
Literatūra
tās pilnas.
11. Latvijas vēsture
Ļoti bieza rūtiņu klade (tiks rakstīts līdz 9.klasei).
7.a kl.
Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.
1.
2.

Matemātika
Latviešu valoda

3.
4.

Sports
Mūzika

No 5.-9. klasei- rūtiņu klade, lineāls, zīmulis, transportieris, cirkulis, dzēšgumija;
A4 kabatiņa, A4 ātršuvēja vāciņi.
7.-9.kl. līniju lapas A4 pārbaudes darbiem un domrakstiem.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.
Nošu burtnīca, pierakstu klade plānā.

Mājturība un
tehnoloģijas

Meitenēm: no 5.-9. klasei: viena rūtiņu burtnīca (var izmantot no iepriekšējiem
gadiem). Saspraužamo adatu komplekts, izšūšanas adata, mazās rokdarbu
šķēres (der arī manikīra šķērītes), metāla vai plastmasas kārbiņa, kurā viss tiks
uzglabāts. Par audumiem un diegiem informēšu skolēnus uzsākot konkrēto
tēmu.

5.
6.

Vizuālā māksla

7.

Krievu valoda

A3 gleznošanas papīra bloks, A4 zīmēšanas/ rasēšanas papīrs, HB parastais
zīmulis, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, rapidogrāfs 0.3-0.8 mm (flomāsters tipa
pildspalva), krāsainie zīmuļi 12 gab., flomāsteri 12. gab., guaša krāsu komplekts
kurā ir baltā krāsa, gleznošanas otas - smalka, vidēja, plata (vēlams smalkās
sintētisko saru otas), līmes zīmulis, šķēres.
Plānā līniju klade.
5

8.

9.
10.
11.
7.b kl.

Literatūrā
Bioloģija

Literatūrā 5.-9.kl. pierakstu klade un ārpusklases lasīšanas pieraksti kladē abas derīgas līdz 9.klasei - katru gadu ieteicams turpināt tajās pašās kladēs, līdz
tās pilnas.
Biezā rūtiņu klade.

Ģeiogrāfija
Plānā rūtiņu klade.
Sociālās zinības
Plānā rūtiņu klade.
Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.

1.
2.

Matemātika
Latviešu valoda

3.
4.

Sports
Mūzika

No 5.-9. klasei- rūtiņu klade, lineāls, zīmulis, transportieris, cirkulis, dzēšgumija;
A4 kabatiņa, A4 ātršuvēja vāciņi.
7.-9.kl. līniju lapas A4 pārbaudes darbiem un domrakstiem.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.
Nošu burtnīca, pierakstu klade plānā.

Mājturība un
tehnoloģijas

Meitenēm: no 5.-9. klasei: viena rūtiņu burtnīca (var izmantot no iepriekšējiem
gadiem). Saspraužamo adatu komplekts, izšūšanas adata, mazās rokdarbu
šķēres (der arī manikīra šķērītes), metāla vai plastmasas kārbiņa, kurā viss tiks
uzglabāts. Par audumiem un diegiem informēšu skolēnus uzsākot konkrēto
tēmu.

5.
6.

Vizuālā māksla

7.
8.

Krievu valoda

9.
10.
11.
8.a kl.

Literatūra
Bioloģija

A3 gleznošanas papīra bloks, A4 zīmēšanas/ rasēšanas papīrs, HB parastais
zīmulis, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, rapidogrāfs 0.3-0.8 mm (flomāsters tipa
pildspalva), krāsainie zīmuļi 12 gab., flomāsteri 12. gab., guaša krāsu komplekts
kurā ir baltā krāsa, gleznošanas otas - smalka, vidēja, plata (vēlams smalkās
sintētisko saru otas), līmes zīmulis, šķēres.
Plānā līniju klade.
Literatūrā 5.-9.kl. pierakstu klade un ārpusklases lasīšanas pieraksti kladē abas derīgas līdz 9.klasei - katru gadu ieteicams turpināt tajās pašās kladēs, līdz
tās pilnas.
Biezā rūtiņu klade.

Ģeiogrāfija
Plānā rūtiņu klade.
Sociālās zinības
Plānā rūtiņu klade.
Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.

1
Matemātika
2 Latviešu valoda
4 Sports
5 Mūzika
7
Vizuālā māksla

8 Krievu valoda
11
Literatūrā
12 Bioloģija

biezā rūtiņu klade, lineāls, zīmulis, transportieris, cirkulis, dzēšgumija; līmes
zīmulis, krāsu zīmuļi vai flomāsteri.
7.-9.kl. līniju lapas A4 pārbaudes darbiem un domrakstiem.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.
Nošu burtnīca, rūtiņu klade plānā.
A3 gleznošanas papīra bloks, A4 zīmēšanas/ rasēšanas papīrs, HB parastais
zīmulis, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, rapidogrāfs 0.3-0.8 mm (flomāsters tipa
pildspalva), krāsainie zīmuļi 12 gab., flomāsteri 12. gab., guaša krāsu komplekts
kurā ir baltā krāsa, gleznošanas otas - smalka, vidēja, plata (vēlams smalkās
sintētisko saru otas), līmes zīmulis, šķēres.
Plānā līniju klade.
Literatūrā 5.-9.kl. pierakstu klade un ārpusklases lasīšanas pieraksti kladē abas derīgas līdz 9.klasei - katru gadu ieteicams turpināt tajās pašās kladēs, līdz
tās pilnas.
Biezā rūtiņu klade, var turpināt jau iesākto.
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13 Ģeiogrāfija
Plānā rūtiņu klade vai iepriekšējā gada klade.
15 Ķīmija
Biezā rūtiņu klade.
16 Fizika
Rūtiņu klade.
8.b kl.
Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.
1.
Matemātika
Biezā rūtiņu klade, lineāls, zīmulis, transportieris, cirkulis, dzēšgumija; līmes
zīmulis, krāsu zīmuļi vai flomāsteri.
2.
Latviešu valoda
7.-9.kl. līniju lapas A4 pārbaudes darbiem un domrakstiem.
3.

Sports

4.
5.

Mūzika
Vizuālā māksla

6.

Krievu valoda

7.

Literatūrā

8.

Bioloģija

Literatūrā 5.-9.kl. pierakstu klade un ārpusklases lasīšanas pieraksti kladē abas derīgas līdz 9.klasei - katru gadu ieteicams turpināt tajās pašās kladēs, līdz
tās pilnas.
Biezā rūtiņu klade, var turpināt jau iesākto.

9.
10.

Ģeiogrāfija
Ķīmija

Plānā rūtiņu klade vai iepriekšējā gada klade.
Biezā rūtiņu klade.

11. Fizika

Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.
Nošu burtnīca, pierakstu klade plānā.
A3 gleznošanas papīra bloks, A4 zīmēšanas/ rasēšanas papīrs, HB parastais
zīmulis, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, rapidogrāfs 0.3-0.8 mm (flomāsters tipa
pildspalva), krāsainie zīmuļi 12 gab., flomāsteri 12. gab., guaša krāsu komplekts
kurā ir baltā krāsa, gleznošanas otas - smalka, vidēja, plata (vēlams smalkās
sintētisko saru otas), līmes zīmulis, šķēres.
Plānā līniju klade.

Rūtiņu klade.

Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.

9.a
kl.
1.
2.
3.
4.
5.

Matemātika
Latviešu valoda
Sports
Mūzika

Vizuālā māksla

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Krievu valoda

Literatūrā
Bioloģija
Ģeiogrāfija
Sociālās zinības
Ķīmija
Fizika

No 5.-9. klasei- rūtiņu klade, lineāls, zīmulis, transportieris, cirkulis,
dzēšgumija; A4 kabatiņa, A4 ātršuvēja vāciņi.
7.-9.kl. līniju lapas A4 pārbaudes darbiem un domrakstiem.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta
apavi zālei.
Nošu burtnīca, pierakstu klade plānā.
A3 gleznošanas papīra bloks, A4 zīmēšanas/ rasēšanas papīrs, HB
parastais zīmulis, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, rapidogrāfs 0.3-0.8 mm
(flomāsters tipa pildspalva), krāsainie zīmuļi 12 gab., flomāsteri 12. gab.,
guaša krāsu komplekts kurā ir baltā krāsa, gleznošanas otas - smalka,
vidēja, plata (vēlams smalkās sintētisko saru otas), līmes zīmulis, šķēres.
Plānā līniju klade.
Literatūrā 5.-9.kl. pierakstu klade un ārpusklases lasīšanas pieraksti
kladē - abas derīgas līdz 9.klasei - katru gadu ieteicams turpināt tajās
pašās kladēs, līdz tās pilnas.
Biezā rūtiņu klade, var turpināt jau iesākto.
Plānā rūtiņu klade vai iepriekšējā gada klade.
Plānā rūtiņu klade.
Jāturpina 8. klases pieraksti (vai jauna biezā rūtiņu klade).
Rūtiņu klade (var turpināt no 8. kl.)
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9.b kl.

Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g.

1.

Latviešu valoda

2.
3.
4.

Sports
Mūzika

Vizuālā māksla

5.

8.
9.

A3 gleznošanas papīra bloks, A4 zīmēšanas/ rasēšanas papīrs, HB parastais
zīmulis, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, rapidogrāfs 0.3-0.8 mm (flomāsters tipa
pildspalva), krāsainie zīmuļi 12 gab., flomāsteri 12. gab., guaša krāsu komplekts
kurā ir baltā krāsa, gleznošanas otas - smalka, vidēja, plata (vēlams smalkās
sintētisko saru otas), līmes zīmulis, šķēres.

Bioloģija

Literatūrā 5.-9.kl. pierakstu klade un ārpusklases lasīšanas pieraksti kladē abas derīgas līdz 9.klasei - katru gadu ieteicams turpināt tajās pašās kladēs, līdz
tās pilnas.
Biezā rūtiņu klade, var turpināt jau iesākto.

Ģeiogrāfija
Sociālās zinības
Ķīmija
Fizika

Plānā rūtiņu klade vai iepriekšējā gada klade.
Plānā rūtiņu klade.
Jāturpina 8. klases kladē (vai jauna biezā rūtiņu klade).
Rūtiņu klade (var turpināt no 8. kl.)

Literatūra
6.
7.

7.-9.kl. līniju lapas A4 pārbaudes darbiem un domrakstiem.
Garais un īsais sporta tērps atbilstoši laika apstākļiem un sezonai, sporta apavi
zālei.
Nošu burtnīca rūtiņu klade plānā.
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