
Nepieciešamie mācību līdzekļi 

5. klasei 
2017./2018. mācību gadā. 

 
 

1. Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas; 2 līniju klades 

 
2. Angļu valoda 
 

Rūtiņu klade, 2 līniju burtnīcas, mape – ātršuvējs 

A4 formātā. 

3. Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas, rūtiņu klade 

  
4. Vizuālā māksla Zīmēšanas papīrs A3, A4 formāts, guaša un 

ūdenskrāsas, pasteļi, tuša, tušas spalvas, 

krāsainie zīmuļi, otas (liela: apaļā-mīkstā, 
plakanā-cietā; vidēja, maza). 

Burtnīca pierakstiem, ūdens trauciņš, krāsu 
jaukšanas palete. 
 

5. Mājturība 
(meitenēm) 

Kanva 1m x 1m, mulinē diegi,  vienkrāsains 
audums (priekšautam),   šķēres, dzija, 
tamboradata. 

  
6. Sports Sporta tērps, sporta apavi, peldtērps. 

  
7.Mūzika      Pierakstu klade. 

 
 
Rakstāmpiederumi visam mācību gadam!!! 
 
Obligāti: pāraujamie apavi staigāšanai skolas telpās. 
 
 
Vienota skolas dienasgrāmata – saņemsiet septembrī. 



 

Nepieciešamie mācību līdzekļi 

6. klasei 
2017./2018. mācību gadā. 

 
 

1. Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas; 2 līniju klades 

 

2. Angļu valoda Rūtiņu klade, 2 līniju burtnīcas,  mape – 
ātršuvējs A4 formātā. 

 

3. Krievu val. 2 līniju burtnīcas 

 

4. Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas, rūtiņu klade 
 

5. Mājturība 
(meitenēm) 

Kanva (balta), šķēres, 5 adāmadatas, 2 krāsu 
dzija, vienkrāsains audums. 

 

6. Vizuālā māksla A3, A4 zīmēšanas papīrs, guaša, ūdenskrāsas, 
pasteļi, otas (liela: apaļā-mīkstā, plakanā-cietā; 

vidēja, maza), burtnīca pierakstiem, ūdens 
trauciņš, krāsu jaukšanas palete. 

  
7. Informātika Klade (turpina iepriekšējā gada kladi) 

  
8. Sports Sporta tērps, sporta apavi, peldtērps. 

 

9. Mūzika Pierakstu klade. 

 
 
 
Rakstāmpiederumi visam mācību gadam!!! 
 
Obligāti: pāraujamie apavi staigāšanai skolas telpās. 
 
 
Vienota skolas dienasgrāmata – saņemsiet septembrī. 
 



 

Nepieciešamie mācību līdzekļi 

7. klasei 
2017./2018. mācību gadā. 

 
 

1. Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas, 2 līniju klades. 

 

2. Angļu valoda Rūtiņu klade, 2 līniju burtnīcas, mape – ātršuvējs 
A4 formātā. 

  

3. Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas, rūtiņu klade 

 

4. Krievu val. 2 līniju burtnīcas 

  
5.Vizuālā māksla 

 

Guaša, ūdenskrāsas, pasteļi, otas (liela: apaļā-
mīkstā, plakanā-cietā, vidēja, maza), krāsainie 

zīmuļi, zīmēšanas papīrs A3, A4, Burtnīca 
pierakstiem, ūdens trauciņš, krāsu jaukšanas 
palete. 

  
     6. Sports Sporta tērps, sporta apavi, peldtērps. 

7. Mājturība 
(meitenēm) 

 

Kanva, vairāku krāsu dzija, 5 adāmadatas, 
šķēres, krāsains audums, piegrieztnes papīrs. 

  
8. Informātika Klade (turpina iepriekšējā gada kladi). 

 

9.Mūzika   Pierakstu klade. 

 
 
 
Rakstāmpiederumi visam mācību gadam!!! 
 
Obligāti: pāraujamie apavi staigāšanai skolas telpās. 
 

 
Vienota skolas dienasgrāmata – saņemsiet septembrī. 
 



 

Nepieciešamie mācību līdzekļi 

8. klasei 
2017./2018. mācību gadā. 

 
 

1. Latviešu valoda 3 līniju burtnīcas 

2 līniju klades 
 

2. Angļu valoda Rūtiņu klade, 2 līniju burtnīcas, mape – ātršuvējs 

A4 formātā. 
 

3. Krievu val. 2 līniju burtnīcas 
 

4. Ķīmija Rūtiņu klade 

  
5. Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas, rūtiņu klade. 

  
    6. Sports Sporta tērps, sporta apavi, peldtērps. 

 

7. Vizuālā māksla Guaša, ūdenskrāsas, pasteļi, otas (liela: apaļā-
mīkstā, plakanā-cietā, vidēja, maza), krāsainie 

zīmuļi, zīmēšanas papīrs A3, A4, tuša, 
spalvaskāts, redis tipa spalvas. 
Burtnīca pierakstiem, ūdens trauciņš, krāsu 

jaukšanas palete. 
 

8. Mājturība 
 

Dzija, lielās adāmadatas, šķēres, audums 

svārkiem, piegrieztnes papīrs. 

  
9.Mūzika   Pierakstu klade. 

 

 
 
 
Rakstāmpiederumi visam mācību gadam!!! 
 
Obligāti: pāraujamie apavi staigāšanai skolas telpās. 
 
 
Vienota skolas dienasgrāmata – saņemsiet septembrī. 
 



 

Nepieciešamie mācību līdzekļi 

9. klasei 
2017./2018. mācību gadā. 

 
 

 
1. Latviešu valoda 3 līniju burtnīcas, 2 klades pierakstiem 

 

2. Angļu valoda Rūtiņu klade, 2 līniju burtnīcas, mape – ātršuvējs 

A4 formātā.  

3. Krievu val. 2 līniju burtnīcas 

 

4. Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas, rūtiņu klade. 

  
5. Vizuālā māksla Guaša, ūdenskrāsas, pasteļi, otas (liela: apaļā-

mīkstā, plakanā-cietā, vidēja, maza), krāsainie 

zīmuļi, zīmēšanas papīrs A3, A4. 
Burtnīca pierakstiem, ūdens trauciņš, krāsu 
jaukšanas palete. 

 

6. Mājturība Šķēres, piegrieztnes papīrs,kanava, mulinē diegi, 

audums svārkiem, audums blūzei, 
tambor.adatas, dzija, adāmadatas.  

  
7. Ķīmija Rūtiņu klade. 

 

8. Sports 
 
    9. Mūzika 

Sporta tērps, sporta apavi, peldtērps. 

 
Pierakstu klade. 

 
 
 
Rakstāmpiederumi visam mācību gadam!!! 
 
Obligāti: pāraujamie apavi staigāšanai skolas telpās. 
 
 
Vienota skolas dienasgrāmata – saņemsiet septembrī. 
 
 


