
Individuālie mācību līdzekļi 2019./2020.m.g. (jāgādā vecākiem) 

5. – 12.kl. 

Mācību priekšmets Klase Nepieciešamais 

 

Latviešu valoda 

5.-9. Līniju klade (biezā), 1 līniju burtnīca 

vidusskola A4 līniju lapas, līniju vai rūtiņu klade 

 

Literatūra 

5.-9. Līniju vai rūtiņu klade (biezā) 

vidusskola A4 līniju lapas, rūtiņu klade 

Angļu valoda 5. – 12. 

 

 

Klade-līniju (48 lpp.)-pārbaudes darbiem;  

Klade (96 lpp.)-gramatikas likumiem 

   līniju burtnīca (plānā) 

Krievu valoda 6.-12. Klade (gramatikas likumiem)  

Klade – vārdnīca,  trīs burtnīcas. 

Klade (gramatikas likumiem), trīs burtnīcas. 

Vācu valoda 6.-12. Klade (rūtiņu vai līniju), 1 līniju burtnīca. 

Klade (rūtiņu vai līniju) 

Matemātika 5.-12. Biezā rūtiņu klade, 3 rūtiņu burtnīcas, transportieris, cirkulis, 

zīmulis, dzēšgumija 

Informātika 5. – 7. __________________________ 

Fizika 8.  - 12. Rūtiņu klade (biezā), cirkulis, trīsstūrveida lineālu komplekts ( 

45° un 30° 60°) 

Ķīmija 8. - 12. Rūtiņu klade (plānā). 

Dabaszinības 5., 6. Pierakstu klade, rūtiņu (plānā) 

Bioloģija 7. – 12. Pierakstu klade (var iepriekšējā gada, ja sāk 8.klasi).  

Sociālās zinības 5. – 9. Burtnīca vai klade (rūtiņu vai līniju) 

Vēsture 6. – 8.  Pierakstu rūtiņu klade. 

Vēsture 9.ab, 12. Rūtiņu klade 

Politika un tiesības 12. Rūtiņu klade 

Ekonomika 10., 12. Rūtiņu klade 

Ģeogrāfija 7. – 9. Rūtiņu klade 

Vizuālā māksla 5.-12.. Guaša krāsas, akvareļkrāsas, eļļas pasteļa krītiņi, krāsu zīmuļi, 

A3 zīmēšanas papīrs, 3otas(liela, vidēja, maza), zīmulis, 

dzēšgumija, plastmasa ūdens trauciņš, Galda pārklājs vai avīze, 

lupatiņa, flomasteri, dzēšgumija, parastais zīmulis 

 

 

 

Sports 

5. – 12. Pavasaris, rudens – sporta tērps nodarbībām sporta stadionā. 

(Garas līdz potītēm bikses, sporta jaka ar garām rokām), vējjaka.  

Īsais sporta tērps – nodarbībām sporta zālē. Šorti, T – krekls( 

garums pāri jostas vietai), kokvilnas īsās zeķītes. Pārmaiņas 

sporta apavi priekš sporta zāles un nodarbībām ārā. 

Mūzika 5.-12. Biezā rūtiņu vai līniju klade, var turpināt iepriekšējā māc. gada 

kladi, nošu burtnīca 

 

 

 

 

 

 

Mājturība meitenēm 

5. – 6., 

7.abc 

Tamboradata Nr. 2,5-3,0 

5 adāmadatas Nr. 2,5-3,0 

Šujamā adata ar palielinātu actiņu. 

Trīs dažādu krāsu mulinē diegi. 

Aplikāciju papīrs. Šķēres. 

8. Divas adāmadatas Nr. 2,5-3,0 

Dažādu dziju pārpalikumi adīšanai un aušanai. 

9. Aplikāciju papīrs. Šķēres. Šujamā adata. 

 

Rakstāmpiederumi: zila vai melna pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, dzēšgumija, lineāls, līmes zīmulis. 

 


