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        5.klase 

 

N.p. 

k. 

Mācību 

priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi 

1. Latviešu 

valoda 

Pierakstu klade (~96 lpp.), 4 līniju burtnīcas 

2. Literatūra Pierakstu klade (~40 lpp.) 

3. Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas, rūtiņu klade (96 lpp.), cirkulis, transportieris 

4. Angļu valoda Līniju burtnīca, līniju klade (96 lpp.) 

5. Dabaszinības Pierakstu klade (~ 40 lpp.) 

 

6. Sociālās 

zinības 

Pierakstu klade (~ 40 lpp.) 

7. Mūzika 1 rūtiņu burtnīca 

8. Mājturība 

meitenēm 

1 rūtiņu klade  

9. Sports Sporta tērps telpās un laukā, tērps slēpošanai un peldēšanai. Sporta apavi. 

10. Vizuālā 

 māksla 

A3 akvareļu un zīmēšanas bloki, krāsu zīmuļi, flomasteri, dažāda smalkuma 

melni marķieri, guaša un akvareļu krāsas, guaša un akvareļu otas. 

11. Krievu valoda 1 līniju burtnīca 

12. Klases stunda Rakstāmpiederumi, krāsainie zīmuļi un flomāsteri, līme, šķēres, lineāls,  

par papildmateriāliem konkrētām mācību stundām informācija e – klasē. 

 

 

 

Visas mācību grāmatas jāapvāko!  
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     6.klase 

 

N.p. 

k. 

Mācību 

priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi 

1. Latviešu 

valoda 

Pierakstu klade (~96 lpp.), 4 līniju burtnīcas 

2. Literatūra Pierakstu klade (~40 lpp.) 

3. Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas, rūtiņu klade (96 lpp.), cirkulis, transportieris 

4. Angļu 

valoda 

Līniju burtnīca, līniju klade (96 lpp.) 

5. Krievu 

valoda 

1 līniju burtnīca, rūtiņu pierakstu klade (~48 lpp.) 

6. Pasaules  

vēsture 

Pierakstu klade (rūtiņu) 

7. Latvijas  

vēsture 

Pierakstu klade (rūtiņu) 

8. Dabaszinības Pierakstu klade (~ 40 lpp.) 

 

9. Mūzika 1 rūtiņu burtnīca 

10. Mājturība 

meitenēm 

1 rūtiņu klade 

11. Sports Sporta tērps telpās un laukā,  tērps slēpošanai un peldēšanai. Sporta apavi. 

12. Vizuālā  

māksla 

A3 akvareļu un zīmēšanas bloki, krāsu zīmuļi, flomasteri, dažāda smalkuma melni 

marķieri, guaša  un akvareļu krāsas, guaša un  akvareļu otas. 

13. Klases  

stunda 

Rakstāmpiederumi, krāsainie zīmuļi un flomāsteri, līme, šķēres, lineāls, par 

papildmateriāliem konkrētām mācību stundām informācija e – klasē. 

 

Visas mācību grāmatas jāapvāko!  
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     7.klase 

 

N.p. 

k. 

Mācību  

priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi 

1. Latviešu valoda Pierakstu klade (~96 lpp.), 4 līniju burtnīcas 

2. Literatūra Pierakstu klade (~40 lpp.) 

3. Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas, rūtiņu klade (96 lpp.), cirkulis, transportieris 

4. Angļu  

valoda 

Līniju burtnīca, līniju klade (96 lpp.) 

5. Krievu valoda 1 līniju burtnīca, rūtiņu pierakstu klade (~48 lpp.) 

6. Pasaules  

vēsture 

Pierakstu klade (rūtiņu) 

7. Latvijas  

vēsture 

Pierakstu klade (rūtiņu) 

8. Bioloģija 

 

Pierakstu klade (~96 lpp.) 

9. Ģeogrāfija Pierakstu klade (~ 40 lpp.) 

10. Mūzika Plānā  rūtiņu klade 

11. Mājturība  

meitenēm 

1 rūtiņu klade 

12. Sports 

 

Sporta tērps telpās un laukā, tērps slēpošanai un peldēšanai. Sporta apavi. 

13. Vizuālā  

māksla 

A3 akvareļu un zīmēšanas bloki, krāsu zīmuļi, flomasteri, dažāda smalkuma 

melni marķieri, guaša  un akvareļu krāsas, guaša un akvareļu otas. 

14. Klases  

stunda 

Rakstāmpiederumi, krāsainie zīmuļi un flomāsteri, līme, šķēres, lineāls, par 

 Papildmateriāliem  konkrētām mācību stundām informācija e – klasē. 

 

Visas mācību grāmatas jāapvāko!  
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  8.klase 

N.p. 

k. 

Mācību 

priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi 

1. Latviešu valoda Pierakstu klade (~96 lpp.), 4 līniju burtnīcas 

2. Literatūra Pierakstu klade (~40 lpp.) 

3. Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas, rūtiņu klade (96 lpp.), cirkulis, transportieris 

 

4. Angļu valoda Līniju burtnīca, līniju klade (96 lpp.) 

5. Krievu valoda 1 līniju burtnīca, rūtiņu pierakstu klade (~48 lpp.) 

6. Kīmija Pierakstu klade (~ 96 lpp.) 

7. 

 

Fizika 

 

Pierakstu klade (A4 rūtiņu) 

8. Pasaules  

vēsture 

Pierakstu klade (rūtiņu) 

9. Latvijas  

vēsture 

Pierakstu klade (rūtiņu) 

10. Ģeogrāfija Pierakstu klade (~ 40 lpp.) (var turpināt no 7. klases) 

11. Bioloģija Pierakstu klade (var turpināt no 7. klases) 

12. Mūzika Plānā  rūtiņu klade 

13. Mājturība 

meitenēm 

1 rūtiņu klade 

14. Sports Sporta tērps telpās un laukā, tērps slēpošanai un peldēšanai. Sporta apavi. 

15. Vizuālā 

māksla 

A3 akvareļu un zīmēšanas bloki, krāsu zīmuļi, flomasteri, dažāda smalkuma 

melni marķieri, guaša un akvareļu krāsas, guaša un akvareļu otas. 

16. Klases 

 stunda 

Rakstāmpiederumi, krāsainie zīmuļi un flomāsteri, līme, šķēres, lineāls, par 

papildmateriāliem konkrētām mācību stundām informācija e – klasē. 

 

Visas mācību grāmatas jāapvāko!  
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     9.klase 

 

N.p. 

k. 

Mācību 

priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi 

1. Latviešu 

valoda 

Pierakstu klade (~96 lpp.), 4 līniju burtnīcas 

2. Literatūra Pierakstu klade (~40 lpp.) 

3. Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas, rūtiņu klade (96 lpp.), cirkulis, transportieris 

4. Angļu 

valoda 

Līniju burtnīca, līniju klade (96 lpp.) 

5. Krievu 

valoda 

1 līniju burtnīca, rūtiņu pierakstu klade (~48 lpp.) 

6. Pasaules 

vēsture 

Pierakstu klade (rūtiņu) 

7. Latvijas  

vēsture 

Pierakstu klade (rūtiņu) 

8. Kīmija Pierakstu klade (var turpināt no 8.klases) 

9. Fizika Pierakstu klade (A4 rūtiņu) (var turpināt no 8. klases) 

10. Bioloģija Pierakstu klade (var turpināt  no 8.klases) 

11. Ģeogrāfija Pierakstu klade (~ 40 lpp.) 

12. Mūzika Plānā  rūtiņu klade 

13. Mājturība  

meitenēm 

1 rūtiņu klade 

14. Sports Sporta tērps telpās un laukā, tērps slēpošanai un peldēšanai. Sporta apavi. 

 

15. Vizuālā  

māksla 

A3 akvareļu un zīmēšanas bloki, krāsu zīmuļi, flomasteri, dažāda smalkuma 

melni marķieri, guaša  un akvareļu krāsas, guaša un akvareļu otas. 

16. Klases  

stunda 

Rakstāmpiederumi, krāsainie zīmuļi un flomāsteri, līme, šķēres, lineāls, par 

papildmateriāliem konkrētām mācību stundām informācija e – klasē. 

 

Visas mācību grāmatas jāapvāko!  
 


