
 

NEPIECIEŠAMIE MĀCĪBU PIEDERUMI 
2018./2019. m. g. 

1.klase 

Nr. 

p. k. 

Mācību 

priekšmets 
Piederumi 

1. Latviešu valoda 

2 līniju burtnīcas (1. – 2.kl. lineatūra). 

Vairāki (vēlams 3 kanšu) zīmuļi, 

liela dzēšgumija, zila pildspalva. 

 

2. Matemātika 

2 rūtiņu burtnīcas 

zīmulis, lineāls, dzēšgumija, mapīte. 

 

3. Rokdarbi 

Aplikāciju papīrs, līmes zīmulītis, šķēres,  

krāsainas dzijas, 

plastilīns. 

 

4. Sports 

Sporta tērps siltam un vēsam laikam, 

OBLIGĀTI maiņas apavi sportam sporta zālē. 

Iespēju robežās nodrošināt ar ziemas sporta 

inventāru (ragavas, slēpes, slidas). 

 

5. 
Vizuālā 

māksla 

A3, A4 zīmēšanas bloks 

12 krāsu zīmuļi (vēlams 3 kanšu) 

Flomāsteri 

Pasteļkrītiņi - mīkstie 

Guaša krāsas (6 krāsu) – liela, maza ota 

Akvarelis – liela, maza ota 

Aplikāciju papīrs, līmes zīmulis, šķēres. 

Mapīte, kabatiņa (ieliekama no sāna) – aplikācijai. 

 

Visiem materiāliem jābūt iezīmētiem ar iniciāļiem 

 

6. Sociālās zinības 

Mapīte ar 10 kabatiņām, blociņš, 

2 krāsainie marķieri. 

 

7. Angļu valoda 

Mapīte ar 10 kabatiņām 

1 līniju burtnīca  

(1. – 2.kl. lineatūra). 

 

8. Dabaszinības 
Mapīte. 

 
 

                                                                                                                     



 

Nepieciešamie mācību piederumi 
 2018./2019. m. g. 

2. klase 
 

Nr.p.

k. 

Mācību 

priekšmets 

Mācību līdzekļi un piederumi 

 

 

1. 

 

Latviešu valoda 

4 līniju burtnīcas (1. – 2.kl. lineatūra); 

Vāciņi ar 15 kabatiņām. 

 

 

2. 

 

Matemātika 

4 rūtiņu burtnīcas, lineāls, zīmulis, dzēšgumija, 

mapīte. 

 

 

3. 
Angļu valoda 

Mapīte ar 10 kabatiņām. 

 

4. Sociālās zinības 

Vāciņi ar 10 kabatiņām. 

Blociņš, 2 dažādu krāsu marķieri. 

 

 

5. 
Rokdarbi 

A4 zīmēšanas bloks; 

Aplikāciju papīrs; 

Līmes zīmulītis; 

Šķēres, 

Plastilīns, 

Tamboradata. 

 

6. Sports 

Sporta tērps siltam un vēsam laikam, 

OBLIGĀTI maiņas apavi sportam sporta zālē. 

Peldbikses vai peldkostīms, čībiņas, 

meitenēm- peldcepure. 

Iespēju robežās nodrošināt ar ziemas sporta 

inventāru (ragavas, slēpes, slidas). 

 

 

7. 

 

Vizuālā māksla 

A3, A4 zīmēšanas bloks 

12 krāsu zīmuļi 

Flomāsteri 

Pasteļkrītiņi – mīkstie 

Guašs – liela, maza ota 

Akvarelis – liela, maza ota 

Aplikācija, līmes zīmulis, šķēres, Mapīte, kabatiņa 

(ieliekama no sāna) – aplikācijai. 

Pierakstu burtnīca (plānā rūtiņu klade); 

Visiem materiāliem jābūt iezīmētiem ar iniciāļiem! 

 

8. Dabaszinības 
Mapīte. 

 
  Nepieciešami: pildspalva, zīmulis, lineāls, dzēšgumija.     
 

                                  



 

NEPIECIEŠAMIE MĀCĪBU PIEDERUMI  

2018./2019. m. g. 

3. KLASE 

 

Nr. 

p. k. 

Mācību 

priekšmets 
Piederumi 

1. 
Latviešu 

valoda 

 

4 līniju burtnīcas (3. kl. lineatūra). Vāciņi ar 

kabatiņām. 

2. Matemātika 
 

4 rūtiņu burtnīcas, vāciņi ar kabatiņām. 

3. Mūzika Krāsainie zīmuļi, zīmulis, dzēšgumija. 

4. Sports 

Sporta tērps siltam un vēsam laikam, 

OBLIGĀTI maiņas apavi sportam sporta zālē. 

Peldbikses vai peldkostīms, čībiņas, meitenēm- 

peldcepure. Iespēju robežās nodrošināt ar ziemas 

sporta inventāru (ragavas, slēpes, slidas). 

5. Sociālās zinības 

 

Vāciņi ar kabatiņām, blociņš, 

2 dažādu krāsu  marķieri. 

 

6. Rokdarbi 
Aplikāciju papīrs, līmes zīmulītis, PVA līme, šķēres, 

plastilīns, tamboradata, lineāls 30cm 

7. Vizuālā māksla 

A3, A4 – zīmēšanas bloki; 

krāsu zīmuļi – 12; 

Flomāsteri 

Pasteļkrītiņi - mīkstie 

Guašs – liela, maza ota 

Akvarelis – liela, maza ota 

Aplikācija, līmes zīmulis, šķēres, pierakstu burtnīca 

Mapīte, kabatiņa (ieliekama no sāna) – aplikācijai. 

Visiem materiāliem jābūt iezīmētiem ar iniciāļiem! 

 

8. Angļu valoda 

 

 1 līniju burtnīca (3. kl. lineatūra), 

 1 biezā klade- līniju ( vārdiņiem un valodas 

lietojumam), 

 mapīte ar 10 kabatiņām 

9. Dabaszinības  Mapīte. 

 
   

Nepieciešami: pildspalva, zīmulis, lineāls, dzēšgumija 

 



 

NEPIECIEŠAMIE MĀCĪBU PIEDERUMI 

 2018./2019. m. g. 

4. KLASE 

 

Nr. 

p.k. 

Mācību 

priekšmets 
Piederumi 

1. Latviešu valoda 

4 līniju burtnīcas (4. kl. lineatūra) 

Vāciņi ar 10 kabatiņām 

 

2. Angļu valoda 

 1 līniju burtnīca,  

 vecā vārdiņu un valodas lietojuma klade, 

 vāciņi ar 10 kabatiņām 

 

3. Matemātika 
  Rūtiņu burtnīcas, cirkulis, lineāls 

 

4. Rokdarbi 

Aplikācijas papīrs, līmes zīmulītis, šķēres, 

plastilīns, PVA līme, adāmadatas, krāsainas dzijas 

 

5. Sports 

Sporta tērps siltam un vēsam laikam, 

OBLIGĀTI maiņas apavi sportam sporta zālē. 

Peldbikses vai peldkostīms, čībiņas, meitenēm- 

peldcepure. Iespēju robežās nodrošināt ar ziemas 

sporta inventāru (ragavas, slēpes, slidas). 

 

6. Mūzika 
Zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi 

 

7. Vizuālā māksla 

A3, A4 zīmēšanas bloki; 

Krāsu zīmuļi -12 krāsu , 

flomāsteri, 

pasteļkrītiņi – mīkstie; 

guašs- liela, maza ota, 

akvarelis- liela, maza ota, 

aplikācija, līmes zīmulis, šķēres. 

Mapīte, kabatiņa (ieliekama no sāna) – aplikācijai. 

Visiem materiāliem jābūt iezīmētiem ar iniciāļiem! 

 

8. Sociālās zinības 

 2 dažādu krāsu marķieri, 

piezīmju papīrs vai blociņš 

9. Dabaszinības 
Mapīte  

 
 

 

Jauku vasaru! Uz tikšanos 1. septembrī! 
 



 

 

NEPIECIEŠAMIE MĀCĪBU PIEDERUMI 

 2018./2019. m. g. 

5. KLASE 

 

Nr. 

p. 

k. 

Mācību 

priekšmets 
Piederumi 

1. 
Latviešu valoda  

un literatūra 

3 mapītes, 100 kabatiņas 

1 iepakojums (100 lapas)  A4 rūtiņu lapas 

 

2. Angļu valoda 
2 līniju burtnīcas, vāciņi 

Mapīte + 10 kabatiņas 

3. Matemātika 

5 rūtiņu burtnīcas, rūtiņu klade, cirkulis, 

transportieris 

 

4. Dabas zinības  Plāna klade pierakstiem. 

5. Sociālās zinības 10 kabatiņas un mapīte (A4 formātam) 

6. Mājturība  

Meitenēm – bieza rūtiņu klade; tamboradata, īrisa 

diegs (tamborēšanai) 

Zēniem – rūtiņu klade, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, 

10 kabatiņas un mapīte (A4 formātam) 

7. Sports 

Sporta tērps siltam un vēsam laikam, 

OBLIGĀTI maiņas apavi sportam sporta zālē. 

Iespēju robežās nodrošināt ar ziemas sporta inventāru 

(slēpes, slidas). 

8. Mūzika Zīmulis, dzēšgumija 

9. Vizuālā māksla 

Zīmēšanas bloki – A4,  A3; 

12 krāsu zīmuļi;  flomāsteri; 

pasteļkrītiņi - mīkstie; 

Guašs – liela, maza ota; 

Akvarelis – liela, maza ota;  

Aplikācija; līmes zīmulītis; šķēres; 

Mapīte, kabatiņa (ieliekama no sāna) – aplikācijai. 

Visiem materiāliem jābūt iezīmētiem ar iniciāļiem! 

 

 

 



 

NEPIECIEŠAMIE MĀCĪBU PIEDERUMI  

2018./2019. m. g. 

6. KLASE 

 

Nr. 

p. 

k. 

Mācību 

priekšmets 
Piederumi 

1. 

Latviešu 

valoda  

un literatūra 

1 mapīte, 100 kabatiņas 

 

 

2. Angļu valoda 

 

2 mapītes ar kabatiņām darba lapu un kopēto materiālu 

saglabāšanai, krāsu zīmuļi, 2 līniju burtnīcas 

3. Krievu valoda 
A 4 mapīte kopētajām darba lapām, līniju klade 

pierakstiem 

4. Matemātika Rūtiņu klade, burtnīcas 

5. 
Sociālās 

zinības 
10 kabatiņas un A 4 formāta mapīte  

6. Mājturība 

Meitenēm – rūtiņu klade (no 5.kl.); adāmadatas (5), 

dzija zeķei, audums priekšautam 

Zēniem – rūtiņu klade un mapīte kabatiņām (no 5. 

klases). Rasēšanai: zīmulis ciets H, zīmulis mīksts B, 

dzēšgumija, lineāls 30 cm, trijstūris, cirkulis, A4 

formāta rasēšanas bloks, 10 kabatiņas (A4 formātam) 

7. Sports 

Sporta tērps siltam un vēsam laikam, 

OBLIGĀTI maiņas apavi sportam sporta zālē. 

 Iespēju robežās nodrošināt ar ziemas sporta inventāru 

(slēpes, slidas). 

8. Mūzika Zīmulis, dzēšgumija 

9. Vizuālā māksla 

A3, A4 – zīmēšanas bloki 

12 krāsu zīmuļi, flomāsteri, pasteļkrītiņi - mīkstie, 

zīmuļkrāsas - 12šķēres,  

guašs, liela, maza ota; 

akvarelis – liela, maza ota,  

aplikācijas papīrs, līmes zīmulis, 

Mapīte, kabatiņa (ieliekama no sāna) – aplikācijai. 

Visiem materiāliem jābūt iezīmētiem ar iniciāļiem! 

10. Vēsture 

 

Divas A-4 ātršuvēja mapītes ar kabatiņām darba lapu 

un kopēto materiālu saglabāšanai 

11. Dabas zinības Vecā 5. klases pierakstu klade noder arī tālāk 6. klasē 



 

 

NEPIECIEŠAMIE MĀCĪBU PIEDERUMI  

2018./2019. m. g. 

7. KLASE 

 

Nr. 

p. k. 

Mācību 

priekšmets 
Piederumi 

1. 
Latviešu valoda  

un literatūra 

1 mapīte, 100 kabatiņas 

 

2. Angļu valoda 
2 mapītes ar kabatiņām, darba lapu un kopēto materiālu 

saglabāšanai, līmlapiņas, vecās vārdiņklades, 1 līniju burtnīca. 

3. Krievu valoda A 4 mapīte kopētajām darba lapām, līniju klade pierakstiem 

4. Matemātika Rūtiņu klade, burtnīcas 

6. Bioloģija Pierakstu rūtiņu burtnīca, zīmuļkrāsas 

7. Ģeogrāfija 
 Kontūrkartes, zīmuļkrāsas,  

Pasaules ģeogrāfijas atlants ( ja iespējams) 

8. Vēsture 

Divas A-4 ātršuvēja mapītes ar kabatiņām darba lapu un kopēto 

materiālu saglabāšanai 

 

9. Sociālās zinības 

A-4 ātršuvēja mapīte ar kabatiņām darba lapu un kopēto materiālu 

saglabāšanai 

 

10. Mājturība 

Meitenēm – rūtiņu klade no iepriekšējiem gadiem, adāmadatas (5), 

dzija cimdam, audums naktskreklam 

Zēniem – rūtiņu klade (no 6. klases). Rasēšanai: zīmulis ciets H, 

zīmulis mīksts B, dzēšgumija, lineāls 30 cm, trijstūris, cirkulis, A4 

formāta rasēšanas bloks, 10 kabatiņas un mapīte (A4 formātam) 

11. Sports 

Sporta tērps siltam un vēsam laikam, 

OBLIGĀTI maiņas apavi sportam sporta zālē. Iespēju robežās 

nodrošināt ar ziemas sporta inventāru (slēpes, slidas). 

12. Mūzika  

13. Vizuālā māksla 

A3, A4 zīmēšanas bloki; 

12 zīmuļkrāsas, flomāsteri,  

12 krāsu pasteļkrītiņi, 

 guašs- liela, maza ota,  

akvarelis- liela, maza ota. 

 aplikācijas papīrs, līmes zīmulis, šķēres, 

Mapīte, kabatiņa (ieliekama no sāna) – aplikācijai. 

Visiem materiāliem jābūt iezīmētiem ar iniciāļiem! 

 

 



 

 

NEPIECIEŠAMIE MĀCĪBU PIEDERUMI  

2018./2019. m. g. 

8. KLASE 

 
Nr. p. 

k. 

Mācību 

priekšmets 
Piederumi 

1. 

Latviešu 

valoda  

un literatūra 

 1 mapīte, 100 kabatiņas 

 
 

2. Angļu valoda 

 Mapīte ar kabatiņām- darba lapu un kopēto materiālu 

saglabāšanai,  

 līmlapiņas,  

 vecās vārdiņu un valodas lietojuma klades,  

 2 līniju burtnīcas 

3. Krievu valoda  A 4 mapīte kopētajām darba lapām, līniju klade pierakstiem 

4. Zooloģija  Pierakstu rūtiņu burtnīca. 

5. Fizika  

6. Ķīmija 
 Rūtiņu klade diviem mācību gadiem,  

 A 4 mapīte darba lapām 

7. Ģeogrāfija 
 zīmuļkrāsas,  

 

8. Vēsture 
 Divas A4 mapītes ar kabatiņām- kopēto materiālu 

saglabāšanai. 

 

9. 
Sociālās 

zinības 

 A4 mapīte ar kabatiņām,- kopēto materiālu 

saglabāšanai. 

 

10. Mājturība 

Meitenēm – rūtiņu klade no iepriekšējiem gadiem, garās vai apaļās 

adāmadatas, dzija, mulinē diegi, audums svārkiem 

Zēniem –  

 rūtiņu klade (no 7. klases).  

 Rasēšanai: zīmulis ciets H, zīmulis mīksts B, 

dzēšgumija, lineāls 30 cm, trijstūris, cirkulis, A4 

formāta rasēšanas bloks, 10 kabatiņas un mapīte(A4 

formātam) 

11. Sports 

Sporta tērps siltam un vēsam laikam, 

OBLIGĀTI maiņas apavi sportam sporta zālē. Iespēju robežās 

nodrošināt ar ziemas sporta inventāru (slēpes, slidas). 

12. 
Vizuālā 

māksla 

 12 zīmuļkrāsas, flomāsteri, 12 krāsu pasteļkrītiņi,  

 šķēres,  

 guašs- liela, maza ota, 

  akvarelis- liela, maza ota,  

 A3, A4 zīmēšanas lapas, 

  aplikācijas papīrs, līmes zīmulis,  

 Mapīte, kabatiņa (ieliekama no sāna) – aplikācijai. 

Visiem materiāliem jābūt iezīmētiem ar iniciāļiem! 

13. Matemātika  Rūtiņu klade, burtnīcas 

 

* Grāmatu un burtnīcu apvākojumi 



 

NEPIECIEŠAMIE MĀCĪBU PIEDERUMI 

 2018./2019. m. g. 

9. KLASE 

 

Nr. 

p. k. 

Mācību 

priekšmets 
Piederumi 

1. 

Latviešu 

valoda  

un literatūra 

 

1 mapīte, 100 kabatiņas 

1 iepakojums (100 lapas) A4 līniju lapas 
 

2. Angļu valoda 

 Mapīte ar kabatiņām- darba lapu un kopēto materiālu 

saglabāšanai,  

 līmlapiņas,  

 vecās vārdiņu un valodas lietojuma klades,  

 2 līniju burtnīcas 

3. Krievu valoda A 4 mapīte kopētajām darba lapām, līniju klade pierakstiem 

4. Matemātika Rūtiņu klade, burtnīcas 

5. Bioloģija  pierakstiem rūtiņu burtnīca 

6. Ķīmija A 4 mapīte darba lapām 

7. Vēsture 
Divas A4 mapītes ar kabatiņām, kopēto materiālu saglabāšanai. 

 

8. 
Sociālās 

zinības 

A4 mapīte ar kabatiņām, kopēto materiālu saglabāšanai. 

 

9. Mājturība 

Meitenēm – rūtiņu klade no iepriekšējiem gadiem, tamboradata, 

audums kleitai 

Zēniem – rūtiņu klade (no 8. klases). Rasēšanai: zīmulis ciets H, 

zīmulis mīksts B, dzēšgumija, lineāls 30 cm, trijstūris, cirkulis, A4 

formāta rasēšanas bloks, 10 kabatiņas un mapīte (A4 formātam) 

10. Sports 

Sporta tērps siltam un vēsam laikam, 

OBLIGĀTI maiņas apavi sportam sporta zālē. Iespēju robežās 

nodrošināt ar ziemas sporta inventāru (slēpes, slidas). 

11. 
Vizuālā 

māksla 

Guašs- liela, maza ota 

 akvarelis- liela, maza ota, 

 pasteļkrītiņi - mīkstie 

 zīmuļkrāsas (12), flomasteri 

A-3, A-4 zīmēšanas lapas 

 aplikācijas papīrs, līme, šķēres, 

Mapīte, kabatiņa (ieliekama no sāna) – aplikācijai. 

Visiem materiāliem jābūt iezīmētiem ar iniciāļiem! 

 


