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1. klasē būs nepieciešams: 

 

Rakstāmpiederumi: 

● zilā pildspalva, parastais zīmulis, 15 cm un 30 cm lineāls, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, 

līmes zīmulis, šķēres ar smailiem galiem, asas (labroču vai kreiļu) sakārtoti penālī; 

● krāsainie zīmuļi, flomāsteri var būt atsevišķā penālī. 

 

Latviešu valoda – 6 apvākotas līniju burtnīcas (1. klasei), A4 mape (darbu pārnēsāšanai somā). 

Matemātika – 5 apvākotas rūtiņu burtnīcas (parastās). 

Angļu valoda – A4 mape (mācību materiālu uzglabāšanai). 

Dabaszinības – ieteicams – „Dabaszinību atlants 1.-6. klasei” (ieteicams SIA Karšu izdevniecība Jāņa 

sēta) lietošanai mājās.  

Sports un veselība – sporta tērps (īsais un garais), vēlami 2 pāri sporta apavu (ar zoli, kas neatstāj švīkas 

uz grīdas, – vingrošanai zālē un sporta apavi nodarbībām āra laukumā) ielikti sporta maisiņā. 

 

Citi piederumi: 

● dienasgrāmata un skolēna apliecība (nodrošina skola).  

● Ozolnieku vidusskolas veste – (jebkura melna, adīta veste vai pasūtīta www.skolenuformas.lv). 

● maiņas apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj švīkas uz grīdas (ielikti auduma maisiņā atstāšanai 

garderobē). 

● svētku apģērbs –  melnas bikses/svārki, balta blūze/krekls, vēlamas baltas/melnas kurpes, 

Ozolnieku vidusskolas veste. 

● apģērbs nodarbībām brīvā dabā atbilstoši laika apstākļiem (t.sk. bikses vai kombinezons 

nodarbībām ziemas apstākļos). 

● apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un darba burtnīcām. 

 

 

  

http://www.skolenuformas.lv/
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2. klasē būs nepieciešams: 

 

Rakstāmpiederumi: 

● zilā pildspalva, parastais zīmulis, 15 cm un 30 cm lineāls, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, 

līmes zīmulis, šķēres ar smailiem galiem, asas (labroču vai kreiļu) sakārtoti penālī; 

● krāsainie zīmuļi, flomāsteri var būt atsevišķā penālī. 

 

Latviešu valoda – 6 apvākotas līniju burtnīcas ar punktiņiem, paredzētas 3. klasei, A4 mape (darbu 

pārnēsāšanai somā). 

Matemātika – 5 apvākotas rūtiņu burtnīcas. 

Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca ar punktiņiem, paredzēta 3.klasei, A4 

mape (mācību materiālu uzglabāšanai). 

Dabaszinības – ieteicams – „Dabaszinību atlants 1.-6. klasei” (ieteicams SIA Karšu izdevniecība Jāņa 

sēta) lietošanai mājās.  

Sports un veselība – sporta tērps (īsais un garais), vēlami 2 pāri sporta apavu (ar zoli, kas neatstāj švīkas 

uz grīdas, – vingrošanai zālē un sporta apavi nodarbībām āra laukumā) ielikti sporta maisiņā. 

 

Citi piederumi: 

● Ozolnieku vidusskolas veste – (jebkura melna, adīta veste vai pasūtīta www.skolenuformas.lv). 

● maiņas apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj švīkas uz grīdas (ielikti auduma maisiņā atstāšanai 

garderobē). 

● svētku apģērbs –  melnas bikses/svārki, balta blūze/krekls, vēlamas baltas/melnas kurpes, 

Ozolnieku vidusskolas veste. 

● apģērbs nodarbībām brīvā dabā atbilstoši laika apstākļiem (t.sk. bikses vai kombinezons 

nodarbībām ziemas apstākļos). 

● peldētapmācībai baseinā – peldkostīms/peldbikses, peldcepure, pāraujamie apavi, dvielis, 

higiēnas piederumi. 

● apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un darba burtnīcām. 

 

 

  

http://www.skolenuformas.lv/
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3. klasē būs nepieciešams: 

 

Rakstāmpiederumi: 

● zilā pildspalva, parastais zīmulis, 15 cm lineāls, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, līmes 

zīmulis, šķēres ar smailiem galiem, asas (labroču vai kreiļu) sakārtoti penālī; 

● krāsainie zīmuļi, flomāsteri var būt atsevišķā penālī. 

 

Latviešu valoda – 4 apvākotas līniju burtnīcas ar punktiņiem, burtnīcu mape. 

Matemātika – 4 apvākotas rūtiņu burtnīcas, cirkulis. 

Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca, A4 mape (mācību materiālu 

uzglabāšanai). 

Dabaszinības – ieteicams – „Dabaszinību atlants 1.–6. klasei” (ieteicams SIA Karšu izdevniecība Jāņa 

sēta) lietošanai mājās, rūtiņu klade. 

Sociālās zinības - rūtiņu burtnīca. 

Sports un veselība – sporta tērps (īsais un garais), vēlami 2 pāri sporta apavu (ar zoli, kas neatstāj švīkas 

uz grīdas, – vingrošanai zālē un sporta apavi nodarbībām āra laukumā) ielikti sporta maisiņā. 

 

Citi piederumi: 

● Ozolnieku vidusskolas veste – (jebkura melna, adīta veste vai pasūtīta www.skolenuformas.lv). 

● maiņas apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj švīkas uz grīdas (ielikti auduma maisiņā atstāšanai 

garderobē). 

● svētku apģērbs –  melnas/tumšas bikses/svārki, balta blūze/krekls, vēlamas baltas/melnas 

kurpes, Ozolnieku vidusskolas veste. 

● apģērbs nodarbībām brīvā dabā atbilstoši laika apstākļiem (t.sk. bikses vai kombinezons 

nodarbībām ziemas apstākļos). 

● apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un darba burtnīcām. 

 

  

http://www.skolenuformas.lv/
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4. klasē būs nepieciešams: 

 

Rakstāmpiederumi: 

● zilā pildspalva, parastais zīmulis, 15 cm lineāls, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, līmes 

zīmulis, šķēres ar smailiem galiem, asas (labroču vai kreiļu) sakārtoti penālī; 

● krāsainie zīmuļi, flomāsteri var būt atsevišķā penālī. 

 

Latviešu valoda – 5 apvākotas līniju burtnīcas (8 mm līniju platums). 

Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca, A4 mape (mācību materiālu 

uzglabāšanai). 

Krievu valoda – 1 apvākota līniju klade, 2 apvākotas līniju burtnīcas, A4 mapīte ar caurduri darba lapu 

glabāšanai, mape ar kartona vai plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai glabāšanai, vāciņi grāmatai un 

darba burtnīcai. 

Vācu valoda – 1 plānā līniju burtnīca, 1 līniju klade (var būt A4 klade), 1 vienojošā pildspalva ar četrām 

krāsām (zils, zaļš, sarkans, melns, vēlams oranžs vai dzeltens), mape (ar kartona vai plastmasas vākiem 

grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai, līmes zīmulis. 

Matemātika – 2 apvākotas rūtiņu burtnīcas, 1 apvākota plānā rūtiņu klade, cirkulis, transportieris leņķu 

mērīšanai. 

Datorika – 1 apvākota rūtiņu burtnīca. 

Dabaszinības – viena apvākota plānā rūtiņu klade. 

Sociālās zinības un vēsture – 1 apvākota plānā rūtiņu klade.   

Sports un veselība – sporta tērps (īsais un garais), vēlami 2 pāri sporta apavu (ar zoli, kas neatstāj švīkas 

uz grīdas, – vingrošanai zālē un sporta apavi nodarbībām āra laukumā) ielikti sporta maisiņā. 

 

Citi piederumi: 

● Ozolnieku vidusskolas veste – (jebkura melna, adīta veste vai pasūtīta www.skolenuformas.lv). 

● maiņas apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj švīkas uz grīdas (ielikti auduma maisiņā atstāšanai 

garderobē). 

● svētku apģērbs –  melnas bikses/svārki, balta blūze/krekls, vēlamas baltas/melnas kurpes, 

Ozolnieku vidusskolas veste. 

● apģērbs nodarbībām brīvā dabā atbilstoši laika apstākļiem (t.sk. bikses vai kombinezons 

nodarbībām ziemas apstākļos). 

● apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un darba burtnīcām. 

 

 

  

http://www.skolenuformas.lv/
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5. klasē būs nepieciešams: 

 

Latviešu valoda – 2 apvākotas līniju burtnīcas, 1 plānā līniju klade, A4 mape darba lapām, 

rakstāmpiederumi.  

Literatūra – 1 plānā rūtiņu vai līniju klade, rakstāmpiederumi. 

Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca (18 lpp.), mape (ar kartona vai 

plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, 

rakstāmpiederumi, 2 krāsaini rakstāmie (pēc izvēles – pildspalvas/ marķieri/ zīmuļi). 

Krievu valoda – 1 apvākota līniju klade (var turpināt 4.kl. iesākto), 2 apvākotas līniju burtnīcas, A4 

mapīte (darba lapu glabāšanai; ar caurduri), rakstāmpiederumi, mape (ar kartona vai plastmasas vākiem 

grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai. 

Vācu valoda – 1 plānā līniju burtnīca, 1 līniju klade (var arī A4 klade būt), 1 vienojošā pildspalva ar 

četrām krāsām (zils, zaļš, sarkans un melns, vēlams oranžs vai dzeltens), mape (ar kartona vai plastmasas 

vākiem grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai, līmes zīmulis. 

Matemātika – 1 biezā rūtiņu klade, pildspalvas (tumši zila, melna), parastais zīmulis, dzēšgumija, 

lineāls, trijstūra lineāls (uzstūris), caurspīdīgs transportieris, cirkulis. 

Datorika – rakstāmpiederumi. 

Dabaszinības – 1 rūtiņu klade (48 lpp.), pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls. Ieteicams – 

„Dabaszinību atlants 1.-6. klasei” (ieteicams SIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta) lietošanai mājās. 

Sociālās zinības un vēsture – 1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, A4 plāna mape – ātršuvējs darba lapām. 

Dizains un tehnoloģijas 1 – 1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, līme, šķēres. 

Dizains un tehnoloģijas 2 – parastais zīmulis (HB, B) vai automātiskais zīmulis (HB, ⌀ 0,5 mm), 

dzēšgumija, cirkulis. 

Sports un veselība – sporta tērps (īsais, garais), vēlami 2 pāri sporta apavu (ar zoli, kas neatstāj švīkas 

uz grīdas, – vingrošanai zālē un sporta apavi nodarbībām āra laukumā). 

Mūzika – 1 apvākota plānā klade, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi. 

Teātra māksla – 1 apvākota rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi 

Vizuālā māksla - skiču bloks, pamatkomplekts: dažādas cietības, mīkstuma parastie zīmuļi, dzēšgumija, 

lineāls, krāsainie zīmuļi, flomasteri, pildspalvas (krāsainās). 

 

Citi piederumi:  

● maiņas apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj švīkas uz grīdas (kopā ar maisiņu atstāšanai 

garderobē). 

● svētku apģērbs – melnas bikses/svārki, balta blūze/krekls, vēlamas baltas/melnas kurpes.  

● apģērbs nodarbībām brīvā dabā atbilstoši laika apstākļiem (t. sk. bikses vai kombinezons 

nodarbībām ziemas apstākļos). 

● apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un darba burtnīcām. 
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6. klasē būs nepieciešams: 

 

Latviešu valoda – 2 apvākotas līniju burtnīcas, 1 plānā līniju klade, A4 mape darba lapām, 

rakstāmpiederumi.  

Literatūra – 1 plānā rūtiņu vai līniju klade, rakstāmpiederumi. 

Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca (18 lpp.), mape (ar kartona vai 

plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, 

rakstāmpiederumi, 2 krāsaini rakstāmie (pēc izvēles – pildspalvas/ marķieri/ zīmuļi). 

Krievu valoda – 1 apvākota līniju klade (var turpināt 5.kl. iesākto), 1 apvākota līniju burtnīca, A4 mapīte 

(darba lapu glabāšanai; ar caurduri), rakstāmpiederumi, mape (ar kartona vai plastmasas vākiem 

grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai. 

Vācu valoda – 1 līniju burtnīca, 1 A4 līniju klade, 1 vienojošā pildspalva ar četrām krāsām (zils, zaļš, 

sarkans un melns, vēlams oranžs vai dzeltens), mape (ar kartona vai plastmasas vākiem grāmatas 

saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, līmes zīmulis. 

Matemātika – 1 biezā rūtiņu klade, pildspalvas (tumši zila, melna), parastais zīmulis, dzēšgumija, 

lineāls, trijstūra lineāls (uzstūris), caurspīdīgs transportieris, cirkulis. 

Datorika – rakstāmpiederumi. 

Dabaszinības – 1 rūtiņu klade (48 lpp.), pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, A4 plāna mape – 

ātršuvējs darba lapām. Ieteicams – „Dabaszinību atlants 1.-6. klasei” (ieteicams SIA Karšu izdevniecība 

Jāņa sēta) lietošanai mājās. 

Dizains un tehnoloģijas – 1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi. 

Dizains un tehnoloģijas II – parastais zīmulis (HB, B) vai automātiskais zīmulis (HB, ⌀ 0,5 mm), 

dzēšgumija, cirkulis. 

Sociālās zinības un vēsture – 1 rūtiņu klade (var turpināt pagājušā gada kladi), rakstāmpiederumi, A4 

plāna mape – ātršuvējs darba lapām. 

Sports un veselība – sporta tērps (īsais, garais), vēlami 2 pāri sporta apavu (ar zoli, kas neatstāj švīkas 

uz grīdas, – vingrošanai zālē un sporta apavi nodarbībām āra laukumā). 

Mūzika – 1 pierakstu klade, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi. 

Vizuālā māksla - skiču bloks, pamatkomplekts: dažādas cietības, mīkstuma parastie zīmuļi, dzēšgumija, 

lineāls, krāsainie zīmuļi, flomasteri, pildspalvas (krāsainās). 

 

Citi piederumi:  

● maiņas apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj švīkas uz grīdas (kopā ar maisiņu atstāšanai 

garderobē). 

● svētku apģērbs – melnas bikses/svārki, balta blūze/krekls, vēlamas baltas/melnas kurpes.  

● apģērbs nodarbībām brīvā dabā atbilstoši laika apstākļiem (t. sk. bikses vai kombinezons 

nodarbībām ziemas apstākļos). 

● apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un darba burtnīcām. 
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7. klasē būs nepieciešams: 

 

Latviešu valoda – 2 apvākotas līniju burtnīcas, 1 plānā līniju klade, A4 mape darba lapām, 

rakstāmpiederumi.  

Literatūra – 1 plānā rūtiņu vai līniju klade, rakstāmpiederumi. 

Angļu valoda  – 1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca (18 lpp.), mape (ar kartona vai 

plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, 

rakstāmpiederumi, 2 krāsaini rakstāmie (pēc izvēles – pildspalvas/ marķieri/ zīmuļi). 

Krievu valoda –  1 apvākota līniju klade (var turpināt 6.kl. iesākto), 1 apvākota līniju burtnīca, 

rakstāmpiederumi, A4 mapīte (darba lapu glabāšanai; ar caurduri, var izmantot 6.kl. iesākto), mape (ar 

kartona vai plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba 

burtnīcai. 

Vācu valoda – 1 līniju burtnīca (vēlams turpināt iesākto), 1 līniju klade (vēlams A4, var turpināt 6.kl. 

iesākto), 1 vienojošā pildspalva ar četrām krāsām (zils, zaļš, sarkans un melns, vēlams oranžs vai 

dzeltens), mape (ar kartona vai plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību 

grāmatai un darba burtnīcai, līmes zīmulis. 

Matemātika – 1 biezā rūtiņu klade, pildspalvas (tumši zila, melna), parastais zīmulis, dzēšgumija, 

lineāls, trijstūra lineāls (uzstūris), caurspīdīgs transportieris, cirkulis. 

Datorika – rakstāmpiederumi. 

Bioloģija – 1 rūtiņu burtnīca (24 lpp.), mape ar caurspīdīgu vāku DL, rakstāmpiederumi.. 

Ģeogrāfija – 1 rūtiņu klade (48 lpp.), pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, A4 plāna mape – ātršuvējs 

darba lapām. Ieteicams – „Pasaules ģeogrāfijas atlants” no izdevniecības „Jāņa sēta” (iespējami jaunāks 

izdevums) lietošanai mājās. 

Latvijas un pasaules vēsture – 1 biezā rūtiņu klade (vēlams turpināt izmantot vienu kladi arī 8. un 

9.klasē), rakstāmpiederumi, A4 plāna mape – ātršuvējs darba lapām. 

Sociālās zinības – 1 plānā rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, marķieris, krāsu zīmuļi, flomāsteri, līme, 

šķēres, A4 plāna mape – ātršuvējs darba lapām. 

Dizains un tehnoloģijas – 1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi. 

Dizains un tehnoloģijas II – parastais zīmulis (HB, B) vai automātiskais zīmulis (HB, ⌀ 0,5 mm), 

dzēšgumija, cirkulis. 

Inženierzinības – 1 klade, rakstāmpiederumi, līme, lineāls, transportieris, šķēres. 

Sports un veselība – sporta tērps (īsais, garais), vēlami 2 pāri sporta apavu (ar zoli, kas neatstāj švīkas 

uz grīdas, – vingrošanai zālē un sporta apavi nodarbībām āra laukumā). 

Mūzika – 1 rūtiņu klade, pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija. 

Teātra māksla – 1 rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi. 

Vizuālā māksla - skiču bloks, pamatkomplekts: dažādas cietības, mīkstuma parastie zīmuļi, dzēšgumija, 

lineāls, krāsainie zīmuļi, flomasteri, pildspalvas (krāsainās). 

 

Citi piederumi:  

● maiņas apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj švīkas uz grīdas (kopā ar maisiņu atstāšanai 

garderobē). 

● svētku apģērbs – melnas bikses/svārki, balta blūze/krekls, vēlamas baltas/melnas kurpes.  

● apģērbs nodarbībām brīvā dabā atbilstoši laika apstākļiem (t. sk. bikses vai kombinezons 
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nodarbībām ziemas apstākļos). 

● apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un darba burtnīcām. 
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8. klasē būs nepieciešams: 

 

Latviešu valoda – 2 apvākotas līniju burtnīcas, 1 plānā līniju klade, A4 mape darba lapām, 

rakstāmpiederumi.  

Literatūra – 1 plānā rūtiņu vai līniju klade, rakstāmpiederumi. 

Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca (18 lpp.), mape (ar kartona vai 

plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, 

rakstāmpiederumi, 2 krāsaini rakstāmie (pēc izvēles – pildspalvas/ marķieri/ zīmuļi).  

Krievu valoda – 1 apvākota līniju klade (var turpināt 7.kl. iesākto), 1 apvākota līniju burtnīca, 

rakstāmpiederumi, A4 mapīte (darba lapu glabāšanai; ar caurduri, var izmantot 7.kl. iesākto), mape (ar 

kartona vai plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba 

burtnīcai. 

Vācu valoda – 1 līniju burtnīca (vēlams turpināt iesākto), 1 līniju klade (vēlams A4, bet var turpināt 

7.kl. iesākto), 1 vienojošā pildspalva ar četrām krāsām (zils, zaļš, sarkans un melns, vēlams oranžs vai 

dzeltens), mape (ar kartona vai plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību 

grāmatai un darba burtnīcai, līmes zīmulis. 

Matemātika – 1 biezā rūtiņu klade,pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, trijstūra lineāls 

(uzstūris), caurspīdīgs transportieris, cirkulis,lekāls kvadrātfunkcijas grafika zīmēšanai. 

Datorika – rakstāmpiederumi. 

Bioloģija – 1 rūtiņu burtnīca (24 lpp.), mape ar caurspīdīgu vāku DL, rakstāmpiederumi. 

Fizika – 1 rūtiņu klade, 1 rūtiņu burtnīca, zīmulis, lineāls, pildspalva. 

Ķīmija – 1 rūtiņu klade (biezā, 2 gadiem), mape "ar cauršuvēju" – DL uzglabāšanai, rakstāmpiederumi. 

Ģeogrāfija – 1 rūtiņu klade (48 lpp.), pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, A4 plāna mape – ātršuvējs 

darba lapām. Ieteicams – „Pasaules ģeogrāfijas atlants” no izdevniecības „Jāņa sēta” (iespējami jaunāks 

izdevums) lietošanai mājās. 

Latvijas un pasaules vēsture – 1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, A4 plāna mape – ātršuvējs darba 

lapām. 

Sociālās zinības – 1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, A4 plāna mape – ātršuvējs darba lapām. 

Dizains un tehnoloģijas I – 1 rūtiņu klade (var turpināt no iepriekšējā gada), rakstāmpiederumi, līme, 

šķēres. 

Dizains un tehnoloģijas II – parastais zīmulis (HB, B) vai automātiskais zīmulis (HB, ⌀ 0,5 mm), 

dzēšgumija, cirkulis. 

Sports un veselība – sporta tērps (īsais, garais), vēlami 2 pāri sporta apavu (ar zoli, kas neatstāj švīkas 

uz grīdas, – vingrošanai zālē un sporta apavi nodarbībām āra laukumā). 

Mūzika – 1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi. 

Vizuālā māksla - skiču bloks, pamatkomplekts: dažādas cietības, mīkstuma parastie zīmuļi, dzēšgumija, 

lineāls, krāsainie zīmuļi, flomasteri, pildspalvas (krāsainās). 

 

Citi piederumi:  

● maiņas apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj švīkas uz grīdas (kopā ar maisiņu atstāšanai 

garderobē). 

● svētku apģērbs – melnas bikses/svārki, balta blūze/krekls, vēlamas baltas/melnas kurpes.  

● apģērbs nodarbībām brīvā dabā atbilstoši laika apstākļiem (t. sk. bikses vai kombinezons 
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nodarbībām ziemas apstākļos). 

● apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un darba burtnīcām. 
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9. klasē būs nepieciešams: 

Latviešu valoda – 2 apvākotas līniju burtnīcas, 1 plānā līniju klade, A4 mape darba lapām, 

rakstāmpiederumi.  

Literatūra – 1 plānā rūtiņu vai līniju klade, rakstāmpiederumi. 

Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca (18 lpp.), mape (ar kartona vai 

plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, 

rakstāmpiederumi, 2 krāsaini rakstāmie (pēc izvēles – pildspalvas/ marķieri/ zīmuļi). 

Krievu valoda – 1 apvākota līniju klade (var turpināt 8.kl. iesākto), 1 apvākota līniju burtnīca, 

rakstāmpiederumi, A4 mapīte (darba lapu glabāšanai; ar caurduri, var izmantot 8.kl. iesākto), mape (ar 

kartona vai plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba 

burtnīcai. 

Vācu valoda – 1 līniju burtnīca (vēlams turpināt iesākto), 1 līniju klade (vēlams A4, bet var turpināt 

8.kl. iesākto), 1 vienojošā pildspalva ar četrām krāsām (zils, zaļš, sarkans un melns, vēlams oranžs vai 

dzeltens), mape (ar kartona vai plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību 

grāmatai un darba burtnīcai, līmes zīmulis. 

Matemātika – 1 biezā rūtiņu klade,A4 mape mācību materiālu glabāšanai, pildspalva, parastais zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, trijstūra lineāls (uzstūris), caurspīdīgs transportieris, cirkulis, lekāls 

kvadrātfunkcijas grafika zīmēšanai.. 

Bioloģija – 1 rūtiņu klade (48 lpp.), 1 rūtiņu burtnīca (24 lpp.), mape ar caurspīdīgu vāku DL, 

rakstāmpiederumi. 

Fizika – 1 rūtiņu klade, 1 rūtiņu burtnīca, A4 plāna mape – ātršuvējs darba lapām,  zīmulis, lineāls, 

pildspalva. 

Ķīmija – 1 rūtiņu klade (biezā, var turpināt no 8.kl.), mape "ar cauršuvēju" – DL uzglabāšanai, 

rakstāmpiederumi. 

Ģeogrāfija – 1 rūtiņu klade (48 lpp.), pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, A4 plāna mape – ātršuvējs 

darba lapām. Ieteicams – „Pasaules ģeogrāfijas atlants” no izdevniecības „Jāņa sēta” (iespējami jaunāks 

izdevums) lietošanai mājās. 

Latvijas un pasaules vēsture – 1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, A4 plāna mape – ātršuvējs darba 

lapām. 

Sociālās zinības – 1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, A4 plāna mape – ātršuvējs darba lapām. 

Datorika – rakstāmpiederumi. 

Sports un veselība – sporta tērps (īsais, garais), vēlami 2 pāri sporta apavu (ar zoli, kas neatstāj švīkas 

uz grīdas, – vingrošanai zālē un sporta apavi nodarbībām āra laukumā). 

Mūzika – 1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi. 

Vizuālā māksla - skiču bloks, pamatkomplekts: dažādas cietības, mīkstuma parastie zīmuļi, dzēšgumija, 

lineāls, krāsainie zīmuļi, flomasteri, pildspalvas (krāsainās). 

 

Citi piederumi:  

● maiņas apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj švīkas uz grīdas (kopā ar maisiņu atstāšanai 

garderobē). 

● svētku apģērbs – melnas bikses/svārki, balta blūze/krekls, vēlamas baltas/melnas kurpes.  

● apģērbs nodarbībām brīvā dabā atbilstoši laika apstākļiem (t. sk. bikses vai kombinezons 

nodarbībām ziemas apstākļos). 

● apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un darba burtnīcām.  



13 

 

10. klasē būs nepieciešams: 

 

Latviešu valoda, literatūra – 2 biezas līniju klades (visiem vidusskolas gadiem), A4 mape darba lapām, 

rakstāmpiederumi. 

Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, mape (ar kartona vai plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai 

glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, rakstāmpiederumi, 2 krāsaini rakstāmie (pēc 

izvēles – pildspalvas/ marķieri/ zīmuļi). 

Krievu valoda – 1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca, rakstāmpiederumi, mape (ar kartona 

vai plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai. 

Vācu valoda – 1 līniju burtnīca, 1 A4 līniju klade, 1 vienojošā pildspalva ar četrām krāsām (zils, zaļš, 

sarkans un melns, vēlams oranžs vai dzeltens), mape (ar kartona vai plastmasas vākiem grāmatas 

saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, līmes zīmulis.  

Matemātika – 1 biezā rūtiņu klade, pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, trijstūra lineāls 

(uzstūris), caurspīdīgs transportieris, cirkulis, kalkulators. 

Fizika – 1 rūtiņu klade, 1 rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi, lineāls, mape ar caurspīdīgu vāku DL. 

Ķīmija – 1 rūtiņu klade, 1 rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi, lineāls, mape ar caurspīdīgu vāku DL. 

Ģeogrāfija – 1 rūtiņu klade (48 lpp.), pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, A4 plāna mape – ātršuvējs 

darba lapām. Ieteicams – „Pasaules ģeogrāfijas atlants” no izdevniecības „Jāņa sēta” (iespējami jaunāks 

izdevums) lietošanai mājās. 

Vēsture un sociālās zinātnes – 1 rūtiņu klade, rakstāmpiederumi, marķieris, A4 plāna mape – ātršuvējs 

darba lapām. 

Sports un veselība – sporta tērps (īsais, garais), vēlami 2 pāri sporta apavu (ar zoli, kas neatstāj švīkas 

uz grīdas, – vingrošanai zālē un sporta apavi nodarbībām āra laukumā). 

Kultūra un māksla (vizuālā māksla) - skiču bloks, pamatkomplekts: dažādas cietības, mīkstuma 

parastie zīmuļi, dzēšgumija, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomasteri, pildspalvas (krāsainās). 

Kultūra un māksla (teātra māksla) - 1 bieza rūtiņu klade (visiem vidusskolas gadiem) un A4 formāta 

mape. 

Kultūra un māksla (mūzika) – 1 rūtiņu klade (visiem vidusskolas gadiem), rakstāmpiederumi. 

Dizains un tehnoloģijas – rakstāmpiederumi, parastie zīmuļi (HB, B) vai automātiskais zīmulis (HB, 

0,5 ⌀   mm), dzēšgumija, trijstūra lineāli (90°–60°–30°; 90°–45°–45°), cirkulis, lineāls (l = 300 mm). 

 

Citi piederumi:  

● maiņas apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj švīkas uz grīdas (kopā ar maisiņu atstāšanai 

garderobē). 

● svētku apģērbs – melnas bikses/svārki, balta blūze/krekls, vēlamas baltas/melnas kurpes.  

● apģērbs nodarbībām brīvā dabā atbilstoši laika apstākļiem (t. sk. bikses vai kombinezons 

nodarbībām ziemas apstākļos). 

● apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un darba burtnīcām. 

 

  



14 

 

11. klasē būs nepieciešams: 

 

Latviešu valoda, literatūra – 2 biezas līniju klades (turpina 10. klasē iesākto), A4 mape darba lapām, 

rakstāmpiederumi. 

Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, mape (ar kartona vai plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai 

glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, rakstāmpiederumi, 2 krāsaini rakstāmie (pēc 

izvēles – pildspalvas/ marķieri/ zīmuļi). 

Krievu valoda – 1 apvākota līniju klade, 1 apvākota līniju burtnīca, rakstāmpiederumi, mape (ar kartona 

vai plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai. 

Vācu valoda – 1 līniju burtnīca (vēlams turpināt iesākto), 1 līniju klade (vēlams A4, bet var turpināt 

10.kl. iesākto), 1 vienojošā pildspalva ar četrām krāsām (zils, zaļš, sarkans un melns, vēlams oranžs vai 

dzeltens), mape (ar kartona vai plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai glabāšanai), vāciņi mācību 

grāmatai un darba burtnīcai, līmes zīmulis. 

Matemātika – 1 biezā rūtiņu klade,kalkulators, pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, 

trijstūra lineāls (uzstūris), caurspīdīgs transportieris, cirkulis.. 

Bioloģija – 1 rūtiņu klade (48 lpp.), 1 rūtiņu burtnīca (24 lpp.), mape ar caurspīdīgu vāku DL, 

rakstāmpiederumi. 

Fizika – 1 rūtiņu klade, 1 rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi, lineāls, mape ar caurspīdīgu vāku DL. 

Ķīmija – 1 rūtiņu klade, 1 rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi, lineāls, mape ar caurspīdīgu vāku DL. 

Vēsture un sociālās zinātnes – 1 rūtiņu klade (vēlams turpināt no iepriekšējā gada), rakstāmpiederumi, 

divas A4 mapes - ātršuvēji darba lapām. 

Sports un veselība – sporta tērps (īsais, garais), vēlami 2 pāri sporta apavu (ar zoli, kas neatstāj švīkas 

uz grīdas, – vingrošanai zālē un sporta apavi nodarbībām āra laukumā). 

Kultūra un māksla (vizuālā māksla) – skiču bloks, pamatkomplekts: dažādas cietības, mīkstuma 

parastie zīmuļi, dzēšgumija, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomasteri, pildspalvas (krāsainās). 

Kultūra un māksla (teātra māksla) – 1 bieza rūtiņu klade (turpina 10.klasē iesākto) un A4 formāta 

mape 

Kultūra un māksla (mūzika) – 1 rūtiņu klade (turpina 10.klasē iesākto), rakstāmpiederumi 

Dizains un tehnoloģijas – rakstāmpiederumi, parastie zīmuļi (HB, B) vai automātiskais zīmulis (HB, 

0,5 ⌀   mm), dzēšgumija, trijstūra lineāli (90°–60°–30°; 90°–45°–45°), cirkulis, lineāls (l = 300 mm). 

 

 

Citi piederumi:  

● maiņas apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj švīkas uz grīdas (kopā ar maisiņu atstāšanai 

garderobē). 

● svētku apģērbs – melnas bikses/svārki, balta blūze/krekls, vēlamas baltas/melnas kurpes.  

● apģērbs nodarbībām brīvā dabā atbilstoši laika apstākļiem (t. sk. bikses vai kombinezons 

nodarbībām ziemas apstākļos). 

● apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un darba burtnīcām. 
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12. klasē būs nepieciešams: 

 

Latviešu valoda, literatūra – 2 biezas līniju klades (turpina 11. klases klades), A4 mape darba lapām, 

rakstāmpiederumi. 

Angļu valoda – 1 apvākota līniju klade, mape (ar kartona vai plastmasas vākiem grāmatas saudzīgai 

glabāšanai), vāciņi mācību grāmatai un darba burtnīcai, rakstāmpiederumi, 2 krāsaini rakstāmie (pēc 

izvēles – pildspalvas/ marķieri/ zīmuļi). 

Sociālās zinātnes II – 2 rutiņu klades, rakstāmpiederumi, A4 plāna mape – ātršuvējs darba lapām. 

Kultūra un māksla II (vizuālā māksla) – rakstāmpiederumi, 1 rūtiņu klade. 

Kultūra un māksla II (teātra māksla) – rakstāmpiederumi, 1 rūtiņu klade. 

Bioloģija II – 1 rūtiņu klade (48 lpp.), 1 rūtiņu burtnīca (24 lpp.), mape ar caurspīdīgu vāku DL, 

rakstāmpiederumi. 

Fizika – 1 rūtiņu klade, 1 rūtiņu burtnīca, rakstāmpiederumi, lineāls, mape ar caurspīdīgu vāku DL. 

Matemātika – 1 biezā rūtiņu klade,kalkulators,pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, 

trijstūra lineāls (uzstūris), caurspīdīgs transportieris, cirkulis. 

Dizains un tehnoloģijas II – rakstāmpiederumi, parastie zīmuļi (HB, B) vai automātiskais zīmulis (HB, 

0,5 ⌀  mm), dzēšgumija, trijstūra lineāli (90°–60°–30°; 90°–45°–45°), cirkulis, lineāls (l = 300 mm). 

Sports un veselība – sporta tērps (īsais, garais), vēlami 2 pāri sporta apavu (ar zoli, kas neatstāj švīkas 

uz grīdas, – vingrošanai zālē un sporta apavi nodarbībām āra laukumā). 

 

*Specializētajos kursos un kursā “Projekta darbs” nepieciešamie mācību līdzekļi tiks precizēti 

mācību gada sākumā pie priekšmetu pedagogiem. 

 

Citi piederumi:  

● maiņas apavi – vēlams ar zoli, kas neatstāj švīkas uz grīdas (kopā ar maisiņu atstāšanai 

garderobē). 

● svētku apģērbs – melnas bikses/svārki, balta blūze/krekls, vēlamas baltas/melnas kurpes.  

● apģērbs nodarbībām brīvā dabā atbilstoši laika apstākļiem (t. sk. bikses vai kombinezons 

nodarbībām ziemas apstākļos). 

● apvākojums skolas izsniegtajām mācību grāmatām un darba burtnīcām. 

 


