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1. klase 

Latviešu valoda 4 apvākotas līniju burtnīcas (uz burtnīcas vāka norādīts 

1./2.klasei - trīslīniju sistēmas burtnīcas ar 7 mm 

atstarpi). 
Angļu valoda 1 apvākota līniju burtnīca, krāsainie zīmuļi. 
Matemātika 4 apvākotas rūtiņu burtnīcas (ar 5 mm rūtiņām). 
Dizains un tehnoloģijas šķēres ar noapaļotiem galiem, plastilīns, plastika, PVA 

līme, līmes zīmulis, baltais biroja papīrs A4, krāsains 

kartons, aplikāciju papīrs, kreppapīrs, diegs/aukla vai 

stieple, lāpāmadata, dzija, auduma atgriezumi, pogas, 

tamboradata, adata, parastie kokvilnas diegi. 
Mūzika 1 apvākota rūtiņu burtnīca, A4 mape ar 10 kabatiņām 

(atgādnēm un darba lapām). 
Vizuālā māksla 1 zīmēšanas bloks A3, 1 zīmēšanas bloks A4, 1 akvareļu 

papīrs A4, aplikāciju papīrs (krāsains no abām pusēm), 

krāsains kartons (no abām pusēm), akvareļu krāsas, guaša 

krāsas, otas guašām un akvareļkrāsām, palete krāsu 

jaukšanai, trauks otiņu mazgāšanai, vaska drāna, lai 

apklātu galda virsmu, krāsainie zīmuļi, vaska krītiņi, 

flomāsteri,  A4 mape - darbu glabāšanai. 
Sports un veselība Sportam piemērots apģērbs (īsais un garais treniņtērps), 

sporta apavi, audekla maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 
Citi piederumi Individuālie rakstāmpiederumi  

(2 pildspalvas, parastie zīmuļi, zīmuļu asināmais, 

dzēšgumija, lineāls 20 cm), penālis. 

Apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un 

darba burtnīcām. 

Maiņas apavi, kopā ar maisiņu atstāšanai garderobē. 

Svētku apģērbs: tumši svārki/bikses; balta blūze/krekls; 

kurpes (Zinību diena, Valsts svētku pasākums, Skolas 

Karoga svētki). 

Ieteicams dators (ar MS Office lietotājprogrammu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. klase 
 

Latviešu valoda 8 apvākotas līniju burtnīcas (uz burtnīcas vāka norādīts 

1./2.klasei - trīslīniju sistēmas burtnīcas ar 7 mm 

atstarpi). 
Angļu valoda 1 apvākota līniju burtnīca, krāsainie zīmuļi. 
Matemātika 8 apvākotas rūtiņu burtnīcas (ar 5 mm rūtiņām). 
Dizains un tehnoloģijas  Adata, diegs, pogas, dzijas, auduma gabali, šķēres, krāsu 

zīmuļi. 
Mūzika 1 apvākota rūtiņu burtnīca, A4 mape ar 10 kabatiņām 

(atgādnēm un darba lapām). 
Vizuālā māksla 2 zīmēšanas bloki A4 (vēlams akvareļu papīrs);  

1 zīmēšanas bloks A3; krāsainais kartons (matēts, 

abpusējs); aplikāciju papīrs A4 (abpusējs); otiņas guašām 

un akvareļiem; eļļas pasteļa krītiņi; flomāsteri; krāsainie 

zīmuļi,  akvareļu krāsas; guaša krāsas; trauciņš ūdenim; 

palete krāsu jaukšanai; PVA līme; plastilīns; līmes zīmuļi 

3 gab.; avīze vai vaska drāna, lai apklātu galda virsmu. 
Sports un veselība Sportam piemērots apģērbs (īsais un garais treniņtērps), 

sporta apavi, audekla maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 
Citi piederumi Individuālie rakstāmpiederumi (2 pildspalvas, parastie 

zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, lineāls 20 cm.), 

penālis, 1 iepakojums A4 biroja papīrs. 

Apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un 

darba burtnīcām. 

Maiņas apavi, kopā ar maisiņu atstāšanai garderobē. 

Svētku apģērbs: tumši svārki/bikses, balta blūze/krekls, 

kurpes (Zinību diena, Valsts svētku pasākums, Skolas 

karoga svētki). 

Ieteicams dators (ar MS Office lietotājprogrammu). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. klase 
 

Latviešu valoda 8 apvākotas līniju burtnīcas. 
Angļu valoda 1 apvākota līniju klade (48 lpp), 2 krāsainas pildspalvas, 

marķieris. 
Matemātika 8 apvākotas rūtiņu burtnīcas, cirkulis, trijstūra lineāls. 
Sociālās zinības 1 apvākota rūtiņu burtnīca. 
Ētika 1 apvākota rūtiņu burtnīca. 
Mājturība un tehnoloģijas 

 
Aplikāciju papīrs, krāsains kartons, PVA līme, līmes 

zīmulis, šķēres, dzija, tamboradata. 

Mūzika 1 apvākota rūtiņu burtnīca, A4 mape ar 10 kabatiņām 

(atgādnēm un darba lapām). 
Vizuālā māksla 2 zīmēšanas bloki A4 (vēlams akvareļu papīrs);  

1 zīmēšanas bloks A3; krāsainais kartons (matēts, 

abpusējs); aplikāciju papīrs A4 (abpusējs); otiņas 

guašām un akvareļiem; eļļas pasteļa krītiņi; flomāsteri; 

krāsainie zīmuļi, akvareļu krāsas; guaša krāsas; trauciņš 

ūdenim; palete krāsu jaukšanai; PVA līme; plastilīns; 

līmes zīmuļi 3 gab.; avīze vai vaska drāna, lai apklātu 

galda virsmu. 
Sports Sportam piemērots apģērbs (īsais un garais treniņtērps), 

sporta apavi, audekla maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 
Citi piederumi Individuālie rakstāmpiederumi (2 pildspalvas, 

parastie zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, lineāls 20 

cm), penālis. 

Apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un 

darba burtnīcām; A4 mape pārbaudes darbiem. 

Maiņas apavi, kopā ar maisiņu atstāšanai garderobē. 

Svētku apģērbs: tumši svārki/bikses; balta blūze/krekls; 

kurpes (Zinību diena, Valsts svētku pasākums, Skolas 

Karoga svētki). 

Ieteicams dators (ar MS Office lietotājprogrammu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. klase 
 

Latviešu valoda 6 apvākotas līniju burtnīcas, 1 līniju klade (48 lpp). 
Literatūra 1 rūtiņu klade (48 lpp). 
Angļu valoda 1 līniju vai rūtiņu klade (48 lpp), 2 krāsainas pildspalvas, 

marķieris. 
Krievu valoda 1 apvākota līniju burtnīca. 
Matemātika 6 apvākotas rūtiņu burtnīcas, 1 rūtiņu klade (48 lpp), 

transportieris, cirkulis, trijstūra lineāls. 
Datorika 1 apvākota rūtiņu burtnīca. 
Dabaszinības 1 rūtiņu klade (48 lpp). 
Sociālās zinības un 

vēsture 
1 rūtiņu klade, marķieris, krāsu zīmuļi, flomāsteri, līme, 

šķēres. 
Dizains un tehnoloģijas 

 
1 rūtiņu klade (48 lpp), PVA līme, līmes zīmulis, šķēres, 

aplikāciju papīrs, krāsains kartons. 

Mūzika 1 apvākota rūtiņu burtnīca, A4 mape ar 10 kabatiņām 

(atgādnēm un darba lapām). 
Vizuālā māksla 1 zīmēšanas bloks A4, 1 zīmēšanas bloks A3, guaša 

krāsas, akvareļu krāsas, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

krītiņi. 
Sports un veselība 

 
Sportam piemērots apģērbs (īsais un garais treniņtērps), 

sporta apavi, audekla maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

Citi piederumi Individuālie rakstāmpiederumi (2 pildspalvas, parastie 

zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, lineāls 20 cm), 

penālis.  

Apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un 

darba burtnīcām. 

Maiņas apavi, kopā ar maisiņu atstāšanai garderobē. 

Svētku apģērbs: tumši svārki/bikses; balta blūze/krekls; 

kurpes (Zinību diena, Valsts svētku pasākums, Skolas 

Karoga svētki). 

Ieteicams dators (ar MS Office lietotājprogrammu). 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

5. klase 
 

Latviešu valoda 1 rūtiņu vai līniju klade (vēlams A4 cietajos vākos),  

3 apvākotas līniju burtnīcas. 
Literatūra 1 rūtiņu vai līniju klade. 
Teātra māksla 1 apvākota rūtiņu vai līniju burtnīca. 

Angļu valoda 1 līniju vai rūtiņu klade (48 lpp), 1 apvākota līniju burtnīca, 

2 krāsainas pildspalvas, marķieris. 
Krievu valoda 1 apvākota līniju burtnīca. 
Matemātika 1 rūtiņu klade (biezā), 2 apvākotas rūtiņu burtnīcas, krāsu 

zīmuļi, trijstūra lineāls, transportieris, cirkulis, līmes 

zīmulis, šķēres, A4 lapas 20 gab. 
Datorika 1 apvākota rūtiņu burtnīca. 
Dabaszinības 2 apvākotas rūtiņu burtnīcas, ieteicams jebkurš pamatskolas 

atlants (karšu izdevniecības „Jāņa sēta”) darbam mājās. 
Sociālās zinības un 

vēsture 
1 apvākota rūtiņu burtnīca vai rūtiņu klade, ko var turpināt 

nākamajā mācību gadā. 
Dizains un tehnoloģijas 

 

Dažādi krāsaini papīri (aplikācijas, kartons). PVA līme, 

līmes zīmulis, šķēres. Dzija, tamboradata, izšūšanas 

audums, mulinē diegi, adatas. 

Lineāls 30 cm, 2 dažādi trijstūra lineāli, cirkulis.  

Mūzika 1 apvākota rūtiņu burtnīca, A4 mape ar 10 kabatiņām 

(atgādnēm un darba lapām). 

Vizuālā māksla 1 zīmēšanas bloks A4, 1 zīmēšanas bloks A3, krāsainie 

zīmuļi. 

Sports un veselība 

 

Sportam piemērots apģērbs (īsais un garais treniņtērps), 

sporta apavi, audekla maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

Citi piederumi Individuālie rakstāmpiederumi (pildspalvas, parastie 

zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, lineāls 20 cm), 

penālis. 

Apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un 

darba burtnīcām. 

Maiņas apavi, kopā ar maisiņu atstāšanai garderobē. 

Svētku apģērbs: tumši svārki/bikses; balta blūze/krekls; 

kurpes (Zinību diena, Valsts svētku pasākums, Skolas 

Karoga svētki). 

Ieteicams dators (ar MS Office lietotājprogrammu). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. klase 
 

Latviešu valoda 1 rūtiņu vai līniju klade (vēlams A4 cietajos vākos),  

3 līniju burtnīcas. 

Literatūra 1 rūtiņu vai līniju klade. 

Angļu valoda 1 līniju klade (48 lpp), 1 līniju apvākota burtnīca. 

Krievu valoda 1 apvākota līniju burtnīca, 1 rūtiņu klade. 

Matemātika 1 rūtiņu klade (biezā), 2 apvākotas rūtiņu burtnīcas, 

krāsu zīmuļi, trijstūra lineāls, transportieris, cirkulis, 

līmes zīmulis, šķēres. A4 lapas 20 gab. 

Dabaszinības 1 rūtiņu burtnīca (vēlams turpināt no iepriekšēja gada), 

arī atlants no iepriekšējā gada darbam mājās. 

Informātika 1 apvākota rūtiņu burtnīca. 

Latvijas vēsture 1 rūtiņu klade. 

Pasaules vēsture 1 rūtiņu klade. 

Sociālās zinības 1 apvākota rūtiņu burtnīca vai klade no iepriekšējā gada. 

Mājturība un tehnoloģijas 

(meitenēm)  

 

Dažādi krāsaini papīri (aplikācijas, kartons). PVA līme, 

līmes zīmulis, šķēres. Dzija, tamboradata, izšūšanas 

audums, mulinē diegi, adatas. 

Mājturība un tehnoloģijas 

(zēniem)  

Lineāls 30 cm, 2 dažādi trijstūra lineāli, cirkulis. 

Mūzika 1 apvākota rūtiņu burtnīca, A4 mape ar 10 kabatiņām 

(atgādnēm un darba lapām). 

Vizuālā māksla 1 zīmēšanas bloks A4, 1 zīmēšanas bloks A3, krāsainie 

zīmuļi. 

Sports Sportam piemērots apģērbs (īsais un garais treniņtērps), 

sporta apavi, audekla maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

Citi piederumi Individuālie rakstāmpiederumi (pildspalvas, parastie 

zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, lineāls 20 cm), 

penālis.  

Apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un 

darba burtnīcām. 

Maiņas apavi, kopā ar maisiņu atstāšanai garderobē. 

Svētku apģērbs: tumši svārki/bikses; balta blūze/krekls; 

kurpes (Zinību diena, Valsts svētku pasākums, Skolas 

Karoga svētki). 

Ieteicams dators (ar MS Office lietotājprogrammu). 

 
 

 

 

 

  



 

7. klase 
 

Latviešu valoda 4 apvākotas līniju burtnīcas, 1 rūtiņu vai līniju klade 

(vēlams A4 cietajos vākos). 

Literatūra 1 rūtiņu vai līniju klade. 

Teātra māksla 1 apvākota rūtiņu vai līniju burtnīca. 

Angļu valoda 1 līniju vai rūtiņu klade (48 lpp), 1 apvākota līniju 

burtnīca, 2 krāsainas pildspalvas, marķieris. 

Krievu valoda 2 apvākotas līniju burtnīcas, 1 rūtiņu klade. 

Matemātika 1 rūtiņu klade (biezā), 1 apvākota rūtiņu burtnīca, krāsu 

zīmuļi, trijstūra lineāls, transportieris, cirkulis, līmes 

zīmulis, šķēres. 

Datorika 1 apvākota rūtiņu burtnīca. 

Bioloģija 1 plānā rūtiņu klade. 

Ģeogrāfija 1 plānā rūtiņu klade, 1 rūtiņu burtnīca, ieteicams Jaunais 

pasaules ģeogrāfijas atlants (karšu izdevniecības „Jāņa 

sēta”) darbam mājās. 

Latvijas un  

pasaules vēsture 

1 rūtiņu klade. 

Sociālās zinības 1 apvākota rūtiņu burtnīca vai klade no iepriekšējā gada. 

Inženierzinības 1 rūtiņu klade (plānā). 

Dizains un  tehnoloģijas 

 

Rūtiņu burtnīca, adāmadatas, dzija, audums šūšanai, 

pērlītes. Lineāls 30 cm, 2 dažādi trijstūra lineāli, cirkulis. 

Mūzika 1 apvākota rūtiņu burtnīca, A4 mape ar 10 kabatiņām 

(atgādnēm un darba lapām). 

Vizuālā māksla 1 zīmēšanas bloks A4, 1 zīmēšanas bloks A3, krāsainie 

zīmuļi. 

Sports un veselība 

 

Sportam piemērots apģērbs (īsais un garais treniņtērps), 

sporta apavi, audekla maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

Citi piederumi Individuālie rakstāmpiederumi (pildspalvas, parastie 

zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, lineāls 20 cm), 

penālis.  

Apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un 

darba burtnīcām. 

Maiņas apavi, kopā ar maisiņu atstāšanai garderobē. 

Svētku apģērbs: tumši svārki/bikses; balta blūze/krekls; 

kurpes (Zinību diena, Valsts svētku pasākums, Skolas 

Karoga svētki). 

Ieteicams dators (ar MS Office lietotājprogrammu). 
 

 

 

 

 



  

8. klase 
 

Latviešu valoda 1 rūtiņu vai līniju klade (vēlams A4 cietajos vākos),  

3 līniju burtnīcas. 

Literatūra 1 rūtiņu vai līniju klade. 

Angļu valoda 1 līniju vai rūtiņu klade (48 lpp), 1 apvākota līniju 

burtnīca, 2 krāsainas pildspalvas, marķieris. 

Krievu valoda 2 apvākotas līniju burtnīcas, 1 rūtiņu klade. 

Matemātika 1 rūtiņu klade (biezā), 2 apvākotas rūtiņu burtnīcas, 

krāsu zīmuļi, trijstūra lineāls, transportieris, cirkulis, 

līmes zīmulis, šķēres. A4 lapas 20 gab. 

Bioloģija 1 plānā rūtiņu klade (vēlams turpināt no iepriekšējā 

gada). 

Ģeogrāfija 1 plānā rūtiņu klade, no iepriekšējā gada Jaunais pasaules 

ģeogrāfijas atlants (karšu izdevniecība „Jāņa sēta”) 

darbam mājās. 

Ķīmija 1 rūtiņu klade (priekš 2 gadiem), 2 apvākotas rūtiņu 

burtnīcas. 

Fizika 1 rūtiņu klade (priekš 2 gadiem), 1 apvākota rūtiņu 

burtnīca, transportieris. 

Latvijas un  

pasaules vēsture 

1 rūtiņu klade. 

Sociālās zinības 1 apvākota rūtiņu burtnīca vai klade no iepriekšējā gada. 

Dizains un  tehnoloģijas 

 

Rūtiņu burtnīca, audums, šķēres, šujamadata, diegs, 

Lineāls 30 cm, 2 dažādi trijstūra lineāli, cirkulis. 

Mūzika 1 apvākota rūtiņu burtnīca, A4 mape ar 10 kabatiņām 

(atgādnēm un darba lapām). 

Vizuālā māksla 1 zīmēšanas bloks A4, 1 zīmēšanas bloks A3, krāsainie 

zīmuļi. 

Sports un veselība 

 

Sportam piemērots apģērbs (īsais un garais treniņtērps), 

sporta apavi, audekla maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

Citi piederumi Individuālie rakstāmpiederumi ( pildspalvas, parastie 

zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, lineāls 20 cm), 

penālis.  

Apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un 

darba burtnīcām. 

Maiņas apavi, kopā ar maisiņu atstāšanai garderobē. 

Svētku apģērbs: tumši svārki/bikses; balta blūze/krekls; 

kurpes (Zinību diena, Valsts svētku pasākums, Skolas 

Karoga svētki). 

Ieteicams dators (ar MS Office lietotājprogrammu). 

 

 

 

 



  

9. klase 
 

Latviešu valoda 4 apvākotas līniju burtnīcas, 1 rūtiņu vai līniju klade 

(vēlams A4 cietajos vākos). 

Literatūra 1 rūtiņu vai līniju klade, A4 papīra lapas. 

Angļu valoda 1 līniju klade (48 lpp), 1 līniju apvākota burtnīca, 2 

krāsainas pildspalvas, marķieris. 

Krievu valoda 1 apvākota līniju burtnīca, 1 rūtiņu klade. 

Matemātika 1 rūtiņu klade (biezā), 2 apvākotas rūtiņu burtnīcas, 

krāsu zīmuļi, trijstūra lineāls, transportieris, cirkulis, 

līmes zīmulis, šķēres. A4 lapas 20 gab. 

Bioloģija 1 plānā rūtiņu klade (vēlams turpināt no iepriekšējā 

gada). 

Ģeogrāfija 1 plānā rūtiņu klade (vēlams turpināt no iepriekšējā 

gada), ieteicams Latvijas ģeogrāfijas atlants (karšu 

izdevniecība „Jāņa sēta”) darbam mājās. 

Ķīmija 1 klade (turpināt no iepriekšējā gada), 2 apvākotas 

rūtiņu burtnīcas. 

Fizika 1 klade (turpināt no iepriekšējā gada), 1 apvākota 

rūtiņu burtnīca. 

Latvijas vēsture 1 rūtiņu klade. 

Pasaules vēsture 1 rūtiņu klade. 

Sociālās zinības 1 apvākota rūtiņu burtnīca vai klade no iepriekšējā 

gada. 

Mājturība un tehnoloģijas 

(meitenēm)  

Rūtiņu burtnīca, adāmadatas dzija, pērlītes, diegi un 

adatas, audums šūšanai. 

Mājturība un tehnoloģijas 

(zēniem)  

Lineāls 30 cm, 2 dažādi trijstūra lineāli, cirkulis. 

Mūzika 1 apvākota rūtiņu burtnīca, A4 mape ar 10 kabatiņām 

(atgādnēm un darba lapām). 

Vizuālā māksla 1 zīmēšanas bloks A4, 1 zīmēšanas bloks A3, krāsainie 

zīmuļi. 

Sports Sportam piemērots apģērbs (īsais un garais treniņtērps), 

sporta apavi, audekla maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

Citi piederumi Individuālie rakstāmpiederumi (pildspalvas, parastie 

zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, lineāls 20 cm), 

penālis.  

Apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un 

darba burtnīcām. 

Maiņas apavi, kopā ar maisiņu atstāšanai garderobē. 

Svētku apģērbs: tumši svārki/bikses; balta 

blūze/krekls; kurpes (Zinību diena, Valsts svētku 

pasākums, Skolas Karoga svētki). 

Ieteicams dators (ar MS Office lietotājprogrammu). 

 

 

 



  

10. klase 
 

Latviešu valoda 3 apvākotas līniju burtnīcas, 1 plānā līniju klade. 

Literatūra 1 rūtiņu vai līniju klade. 

Angļu valoda 1 līniju klade (48 lpp), apvākota 1 līniju burtnīca,  

2 krāsainas pildspalvas, marķieris. 

Krievu valoda 1 rūtiņu klade. 

Matemātika 1 rūtiņu klade (biezā), 1 apvākota rūtiņu burtnīca, krāsu 

zīmuļi, trijstūra lineāls, transportieris, cirkulis, līmes 

zīmulis, šķēres. 

Datorika 1 rūtiņu burtnīca. 

Bioloģija 1 biezā klade (visam vidusskolas posmam). 

Ģeogrāfija 1 plānā rūtiņu klade, ieteicams Latvijas ģeogrāfijas 

atlants (karšu izdevniecība „Jāņa sēta”) darbam mājās. 

Ķīmija 1 biezā klade (visam vidusskolas posmam). 

Fizika 1 biezā klade (visam vidusskolas posmam), 1 apvākota 

rūtiņu burtnīca. 

Vēsture un  

sociālās zinātnes 

1 rūtiņu klade. 

Kultūras pamati 1 rūtiņu klade. 

Sports un  veselība Sportam piemērots apģērbs (īsais un garais treniņtērps), 

sporta apavi, audekla maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

Citi piederumi Individuālie rakstāmpiederumi (pildspalvas, parastie 

zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, lineāls 20 cm), 

penālis.  

Apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un 

darba burtnīcām. 

Maiņas apavi, kopā ar maisiņu atstāšanai garderobē. 

Svētku apģērbs: tumši svārki/bikses; balta blūze/krekls; 

kurpes (Zinību diena, Valsts svētku pasākums, Skolas 

Karoga svētki). 

Ieteicams dators (ar MS Office lietotājprogrammu). 

 
 

   

 

 

 

 

 

  

 



 

11. klase 

Latviešu valoda 3 apvākotas līniju burtnīcas, 1 plānā līniju klade. 

Literatūra 1 rūtiņu vai līniju klade. 

Angļu valoda 1 rūtiņu klade (var turpināt no iepriekšējā gada),  

1 apvākota līniju burtnīca, 2 krāsainas pildspalvas, 

marķieris. 

Krievu valoda 1 rūtiņu klade. 

Matemātika 1 rūtiņu klade (biezā), 1 apvākota rūtiņu burtnīca, krāsu 

zīmuļi, trijstūra lineāls, transportieris, cirkulis, līmes 

zīmulis, šķēres. 

Datorika 1 apvākota rūtiņu burtnīca. 

Bioloģija 1 biezā klade (turpināt no iepriekšējā gada). 

Ģeogrāfija 1 plānā rūtiņu klade (vēlams turpināt no iepriekšējā gada), 

Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants- Jāņa sēta. 

Ķīmija 1 biezā klade (turpināt no iepriekšējā gada) 

Fizika 1 biezā klade (turpināt no iepriekšējā gada), 1 apvākota 

rūtiņu burtnīca. 

Vēsture un  

sociālās zinātnes 

1 rūtiņu klade. 

Kultūras pamati 1 rūtiņu klade. 

Sports un  veselība Sportam piemērots apģērbs (īsais un garais treniņtērps), 

sporta apavi, audekla maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

Citi piederumi Individuālie rakstāmpiederumi (pildspalvas, parastie 

zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, lineāls 20 cm), 

penālis.  

Apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un 

darba burtnīcām. 

Maiņas apavi, kopā ar maisiņu atstāšanai garderobē. 

Svētku apģērbs: tumši svārki/bikses; balta blūze/krekls; 

kurpes (Zinību diena, Valsts svētku pasākums, Skolas 

Karoga svētki). 

Ieteicams dators (ar MS Office lietotājprogrammu). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. klase 
 

Latviešu valoda 3 apvākotas līniju burtnīcas, 1 plānā līniju klade. 

Literatūra 1 rūtiņu vai līniju klade. 

Angļu valoda 1 rūtiņu klade (var turpināt no iepriekšējiem gadiem),  

1 apvākota līniju burtnīca, 2 krāsainas pildspalvas, 

marķieris. 

Krievu valoda 1 rūtiņu klade. 

Matemātika 1 rūtiņu klade (biezā), 1 apvākota rūtiņu burtnīca, 

krāsainie zīmuļi, trijstūra lineāls, transportieris, cirkulis, 

līmes zīmulis, šķēres. 

Bioloģija 1 biezā klade (turpināt no iepriekšējā gada). 

Ķīmija 1 biezā klade (turpināt no iepriekšējā gada). 

Fizika 1 biezā klade (turpināt no iepriekšējā gada), 1 apvākota 

rūtiņu burtnīca, transportieris. 

Ekonomika 1 apvākota pierakstu burtnīca. 

Latvijas un  

pasaules vēsture 

1 rūtiņu klade. 

Kulturoloģija 1 rūtiņu klade. 

Politika un tiesības 1 rūtiņu vai līniju klade (plānā). 

Veselības mācība 1 apvākota rūtiņu burtnīca. 

Sports Sportam piemērots apģērbs (īsais un garais treniņtērps), 

sporta apavi, audekla maisiņš sporta tērpa glabāšanai. 

Citi piederumi Individuālie rakstāmpiederumi (pildspalvas, parastie 

zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, lineāls 20 cm), 

penālis.  

Apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un 

darba burtnīcām. 

Maiņas apavi, kopā ar maisiņu atstāšanai garderobē. 

Svētku apģērbs: tumši svārki/bikses; balta blūze/krekls; 

kurpes (Zinību diena, Valsts svētku pasākums, Skolas 

Karoga svētki). 

Ieteicams dators (ar MS Office lietotājprogrammu). 
 

 

  

 


