
Individuālie mācību līdzekļi 2021./2022.m.g. 

 
*Ikvienam skolēnam būtu nepieciešams sakārtots penālis, kurā ir 2 pildspalvas, 2 parastie zīmuļi, dzēšgumija, lineāls, krāsainie 

zīmuļi, zīmuļu asināmais 

1. – 4. klase 

 

Mācību 

priekšmets 

 

1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 

Angļu valoda Mape A4, 

burtnīca 

(rūtiņu vai 

līniju – pēc 

izvēles) 

Mape A4, 

burtnīca 

(rūtiņu vai 

līniju – pēc 

izvēles) 

Mape A4, 

burtnīca 

(rūtiņu vai 

līniju – pēc 

izvēles) 

Mape A4, 

burtnīca 

(rūtiņu vai 

līniju – pēc 

izvēles) 

Mape A4, 

burtnīca 

(rūtiņu vai 

līniju – pēc 

izvēles) 

Mape A4, 

burtnīca 

(rūtiņu vai 

līniju – pēc 

izvēles) 

Mape A4, 

burtnīca 

(rūtiņu vai 

līniju – pēc 

izvēles) 

Mape A4, 

burtnīca 

(rūtiņu vai 

līniju – pēc 

izvēles) 

Dabaszinības       Rūtiņu klade 

(plānā) 

Rūtiņu klade 

(plānā) 

Latviešu 

valoda 

1., 2.klašu 

burtnīcas – 4 

gab., vāciņi 

burtnīcām, 

parastais 

zīmulis bez 

dzēšamās 

gumijas. 

1., 2.klašu 

līniju burtnīcas 

– 3 gab., vāciņi 

burtnīcām 

4 līniju 

burtnīcas, kas 

domātas 1., 

2.klasei (ar 

tumšo līniju), 

apvākotas. 

4 apvākotas 

līniju burtnīcas 

(ar tumšo 

līniju, kas 

domātas 1.,2. 

klasei) 

4 līniju 

burtnīcas 

(īpašas - 

paredzētas 

3.klasei ar 

punktētu līniju 

pa vidu) 

4 līniju 

burtnīcas 

(īpašas - 

paredzētas 

3.klasei ar 

punktētu līniju 

pa vidu) 

 

1 plānā līniju 

klade 

 

 

3 parastas 

līniju burtnīcas 

 

1 plānā līniju 

klade 

 

 

3 parastas 

līniju burtnīcas 

Literatūra - - - - - - Līniju klade. Līniju klade. 

Matemātika 4 apvākotas 

rūtiņu 

burtnīcas, 

lineāls. 

4 apvākotas 

rūtiņu 

burtnīcas, 

lineāls 

4 apvākotas 

rūtiņu 

burtnīcas, 

lineāls 30 cm 

4 apvākotas 

rūtiņu 

burtnīcas, 

lineāls 30cm 

4 apvākotas 

rūtiņu 

burtnīcas, 
lineāls 30cm 

4 apvākotas 

rūtiņu 

burtnīcas, 
lineāls 30cm 

Rūtiņu klade, 2 

apvākotas  

rūtiņu burtnīca, 

cirkulis, lineāls 

30cm 

Rūtiņu klade, 2 

apvākotas  

rūtiņu burtnīca, 

cirkulis, lineāls 

30cm  

Sociālās 

zinības 

  Rūtiņu klade, 

krāsainās 

pildspalvas 

Rūtiņu klade, 

krāsainās 

pildspalvas. 

Rūtiņu klade, 

krāsainās 

pildspalvas 

Rūtiņu klade, 

krāsainās 

pildspalvas 

- - 

Sociālās 

zinības un 

vēsture 

- - - - - - 1 rūtiņu klade 1 rūtiņu klade 



Sports/sports 

un veselība 

Īsais un garais 

sporta tērps. 

Ieteicams 2 

pāri sporta 

apavi. Vieni 

sportošanai 

sporta zālē, otri 

sportošanai 

brīvā dabā. 

Īsais un garais 

sporta tērps. 

Ieteicams 2 

pāri sporta 

apavi. Vieni 

sportošanai 

sporta zālē, otri 

sportošanai 

brīvā dabā. 

Īsais un garais 

sporta tērps. 

Ieteicams 2 

pāri sporta 

apavi. Vieni 

sportošanai 

sporta zālē, otri 

sportošanai 

brīvā dabā. 

Īsais un garais 

sporta tērps. 

Ieteicams 2 

pāri sporta 

apavi. Vieni 

sportošanai 

sporta zālē, otri 

sportošanai 

brīvā dabā. 

Īsais un garais 

sporta tērps. 

Ieteicams 2 

pāri sporta 

apavi. Vieni 

sportošanai 

sporta zālē, otri 

sportošanai 

brīvā dabā. 

Īsais un garais 

sporta tērps. 

Ieteicams 2 

pāri sporta 

apavi. Vieni 

sportošanai 

sporta zālē, otri 

sportošanai 

brīvā dabā. 

Īsais un garais 

sporta tērps. 

Ieteicams 2 

pāri sporta 

apavi. Vieni 

sportošanai 

sporta zālē, otri 

sportošanai 

brīvā dabā. 

Īsais un garais 

sporta tērps. 

Ieteicams 2 

pāri sporta 

apavi. Vieni 

sportošanai 

sporta zālē, otri 

sportošanai 

brīvā dabā. 

Otrā 

svešvaloda – 

krievu 

valoda 

- - - - - - Pierakstu 

klade vai 

burtnīca. 

Vēlams 

klade, lai 

paliek 

vairākiem 

mācību 

gadiem. 

Pierakstu 

klade vai 

burtnīca. 

Vēlams 

klade, lai 

paliek 

vairākiem 

mācību 

gadiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. – 12. klase 
 

Mācību priekšmeti 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9.kl. 10.kl. 11.kl. 12.kl. 

Angļu valoda Klade 

(pierakstu 

darbiem), 

burtnīca (rakstu 

darbiem), mape 

(portfolio 

veidošanai). 

Klade (var 

turpināt 

iepriekš. gadu 

pierakstus), 

burtnīca rakstu 

darbiem (arī 

var turpināt no 

iepriekš. māc. 

gada), mape 

(portfolio 

veidošanai). 

Klade (var 

turpināt 

iepriekš. gadu 

pierakstus), 

burtnīca rakstu 

darbiem (arī 

var turpināt no 

iepriekš. māc. 

gada), mape 

(portfolio 

veidošanai). 

Klade (var 

turpināt 

iepriekš. gadu 

pierakstus), 

burtnīca rakstu 

darbiem (arī 

var turpināt no 

iepriekš. māc. 

gada), mape 

(portfolio 

veidošanai). 

Klade (var 

turpināt 

iepriekš. gadu 

pierakstus), 

burtnīca rakstu 

darbiem (arī 

var turpināt no 

iepriekš. māc. 

gada), mape 

(portfolio 

veidošanai). 

Klade (var 

turpināt 

iepriekš. gadu 

pierakstus), 

burtnīca rakstu 

darbiem (arī 

var turpināt no 

iepriekš. māc. 

gada), mape 

(portfolio 

veidošanai). 

Var turpināt 

iepriekšējā 

gada kladē un 

burtnīcā. 
Mape 

(portfolio 

veidošanai). 

Var turpināt 

iepriekšējā 

gada kladē un 

burtnīcā. 

Dabaszinības Rūtiņu 

pierakstu 

klade (vēlams 

iekārtot tādu, 

ko var 

izmantot 

diviem 

mācību 

gadiem 5. un 

6.klasē. 

Rūtiņu 

pierakstu 

klade (vēlams 

turpināt 

pagājušā gada 

kladi). 

- - - - - - 

Bioloģija - - Rūtiņu 

pierakstu 

klade. 

Rūtiņu 

pierakstu 

klade. 

Rūtiņu 

pierakstu 

klade. 

Rūtiņu klade 

(biezā). 

Rūtiņu klade 

(biezā, var 

izmantot no 

iepriekšējā 

gada). 

Rūtiņu klade 

(biezā, var 

izmantot 

iepriekšējā 

gada), 

pildspalva, 

zīmulis, 

lineāls, 

reizēm līme, 

šķēres, krāsu 

zīmuļi 

Ģeogrāfija - - Pierakstu 

klade 

Pierakstu 

klade 

Pierakstu 

klade 

Pierakstu 

klade 

- - 



Informātika/datorika Pierakstu 

klade, 

pildspalva 

Pierakstu 

klade, 

pildspalva 

Pierakstu 

klade, 

pildspalva 

Pierakstu 

klade, 

pildspalva 

Pierakstu 

klade, 

pildspalva 

Pierakstu 

klade, 

pildspalva 

Pierakstu 

klade, 

pildspalva 

- 

Ķīmija - - - Biezā rūtiņu 

klade 

Biezā rūtiņu 

klade 

Biezā rūtiņu 

klade 

Biezā rūtiņu 

klade, var 

izmantot no 

iepriekšējā 

gada. 

Biezā rūtiņu 

klade, var 

izmantot no 

iepriekšējā 

gada. 

Fizika  - - - Rūtiņu klade, 

sapildīts 

penālis 

Rūtiņu klade, 

sapildīts 

penālis 

Rūtiņu klade, 

sapildīts 

penālis 

Rūtiņu klade, 

sapildīts 

penālis 

Rūtiņu klade, 

sapildīts 

penālis 

Latviešu valoda Līniju klade, 

2 līniju 

burtnīcas. 

Līniju klade, 

3 līniju 

burtnīcas. 
 

 

Līniju klade, 

3 līniju 

burtnīcas.. 

 

Līniju klade, 

3 līniju 

burtnīcas. 

Līniju klade, 

3 līniju 

burtnīcas. 
 

 

Līniju klade, 

3 līniju 

burtnīcas. 

 

Līniju klade, 

3 līniju 

burtnīcas. 

 

Līniju klade, 

3 līniju 

burtnīcas. 

 

Latvijas un pasaules 

vēsture 

- - Pierakstu 

klade 
Pierakstu 

klade 
- - - Pierakstu 

klade 

Latvijas vēsture - Pierakstu 

klade 
- - Pierakstu 

klade 
- - - 

Literatūra Rūtiņu klade Rūtiņu klade 

(var izmantot 

iepriekšējā 

gada). 

Rūtiņu klade 

(var izmantot 

iepriekšējā 

gada). 

Rūtiņu klade 

(var izmantot 

iepriekšējā 

gada). 

Rūtiņu klade 

(var izmantot 

iepriekšējā 

gada). 

Rūtiņu klade 

(var izmantot 

iepriekšējā 

gada). 

Rūtiņu klade 

(var izmantot 

iepriekšējā 

gada). 

Rūtiņu klade 

(var izmantot 

iepriekšējā 

gada). 

Matemātika Bieza rūtiņu 

klade, 2 

rūtiņu 

burtnīcas, 

lineāls 

Bieza rūtiņu 

klade, 2 

rūtiņu 

burtnīcas, 

lineāls  

Bieza rūtiņu 

klade, 2 

rūtiņu 

burtnīcas, 

lineāls 

Bieza rūtiņu 

klade, 2 

rūtiņu 

burtnīcas, 

lineāls 

Bieza rūtiņu 

klade, 2 

rūtiņu 

burtnīcas, 

lineāls 

Bieza rūtiņu 

klade, 2 

rūtiņu 

burtnīcas, 

lineāls 

Bieza rūtiņu 

klade, 2 

rūtiņu 

burtnīcas, 

lineāls 

Bieza rūtiņu 

klade, 2 

rūtiņu 

burtnīcas, 

lineāls 

Mūzika Nošu burtnīca Nošu burtnīca Nošu burtnīca Nošu burtnīca Nošu burtnīca - - Nošu burtnīca 

Otrā svešvaloda 1 klade 2.semestrī 

klade 

gramatikas 

likumiem. 

Turpina 

6.klasē 

iesākto kladi. 

Turpina 

7.klasē 

iesākto kladi. 

Līniju 

burtnīca. 

Gramatikai 

izmanto 

iepriekšējā 

gada kladi. 

Līniju 

burtnīca. 

Iepriekšējo 

gadu klade. 

Iepriekšējo 

gadu klade. 

Līniju 

burtnīca. 

Iepriekšējo 

gadu klade. 

Pasaules vēsture - Pierakstu 

klade 
- Pierakstu 

klade 
Pierakstu 

klade 
- - - 

Politika un tiesības - - - - - - - Pierakstu 

klade 



Psiholoģija - - - - - - Pierakstu 

klade 
- 

Sociālās zinības Pierakstu 

klade 

Pierakstu 

klade 
- Pierakstu 

klade 

Pierakstu 

klade 
- - - 

Vēsture un sociālās 

zinātnes 

- - - - - Vēsturē - 

Pierakstu 

klade. 

Sociālās 

zinātnēs – 1 

rūtiņu klade 

Vēsturē - 

Pierakstu 

klade. 

Sociālās 

zinātnēs – 1 

rūtiņu klade 

- 

Sports/ sports un 

veselība 

Īsais un garais 

sporta tērps. 

Ieteicams 2 

pāri sporta 

apavi. Vieni 

sportošanai 

sporta zālē, otri 

sportošanai 

brīvā dabā. 

Īsais un garais 

sporta tērps. 

Ieteicams 2 

pāri sporta 

apavi. Vieni 

sportošanai 

sporta zālē, otri 

sportošanai 

brīvā dabā. 

Īsais un garais 

sporta tērps. 

Ieteicams 2 

pāri sporta 

apavi. Vieni 

sportošanai 

sporta zālē, otri 

sportošanai 

brīvā dabā. 

Īsais un garais 

sporta tērps. 

Ieteicams 2 

pāri sporta 

apavi. Vieni 

sportošanai 

sporta zālē, otri 

sportošanai 

brīvā dabā. 

Īsais un garais 

sporta tērps. 

Ieteicams 2 

pāri sporta 

apavi. Vieni 

sportošanai 

sporta zālē, otri 

sportošanai 

brīvā dabā. 

Īsais un garais 

sporta tērps. 

Ieteicams 2 

pāri sporta 

apavi. Vieni 

sportošanai 

sporta zālē, otri 

sportošanai 

brīvā dabā. 

Īsais un garais 

sporta tērps. 

Ieteicams 2 

pāri sporta 

apavi. Vieni 

sportošanai 

sporta zālē, otri 

sportošanai 

brīvā dabā. 

Īsais un garais 

sporta tērps. 

Ieteicams 2 

pāri sporta 

apavi. Vieni 

sportošanai 

sporta zālē, otri 

sportošanai 

brīvā dabā. 

Tehniskā grafika - - - - - - - Plānā rūtiņu 

klade 

Kultūras pamati       1 stunda – 

mūzika – nošu 

burtnīca 

1 stunda – 

kultūras 

izglītība. 

 

 

Teātra māksla   1 plānā 

rūtiņu klade 
     

 


