
Skaistkalnes vidusskola  10.-12.klases 

izglītojamiem nepieciešamie individuālie mācību piederumi, kas jāpērk vecākiem 

 

mācību priekšmets 10.klase 11.klase 12.klase 
 

 

latviešu valoda  un literatūra I 

2 līniju burtnīcas latviešu valodā 

un A4 līniju klade(pierakstiem 

klasē literatūrā). Ja iepriekšējā 

mācību gada pierakstu klade nav 

pierakstīta, pierakstus var 

turpināt. 

Mape ar kabatiņām materiālu 

glabāšanai 

A4 līniju klade(pierakstiem klasē), 

2 līniju burtnīcas latviešu valodā un 

A4 līniju klade(pierakstiem klasē 

literatūrā). Ja iepriekšējā mācību 

gada pierakstu klade nav 

pierakstīta, pierakstus var turpināt.  

Mape ar kabatiņām materiālu 

glabāšanai 

 

 

 

latviešu valoda  un literatūra II 

 2 līniju burtnīcas latviešu valodā un 

A4 līniju klade(pierakstiem klasē 

literatūrā). Ja iepriekšējā mācību 

gada pierakstu klade nav pierakstīta, 

pierakstus var turpināt. 

Mape ar kabatiņām materiālu 

glabāšanai 

svešvaloda  (B1) krievu val. 1 līniju burtnīca, klade 1 līniju burtnīca, klade 1 līniju burtnīca, klade 



 

vēstures un sociālās zinātnes I 

plānā rūtiņu klade pierakstiem rūtiņu burtnīca (18 

lpp.)pierakstiem. Ja iepriekšējā 

m.g. pierakstu klade nav 

pierakstīta, var izmantot. 

 

sociālās zinātnes II  rūtiņu burtnīca(18 lapas)pierakstiem. 

fizika I rūtiņu klade, zīmulis, lineāls, 

A4mape darba lapām, 

kalkulators 

rūtiņu klade (var turpināt 

10.kl.pierakstus), zīmulis, lineāls, 

A4mape darba lapām, kalkulators 

 

ķīmija I rūtiņu klade, zīmulis, lineāls, 

A4mape darba lapām, 

kalkulators 

Rūtiņu klade (var turpināt 10.kl. 

pierakstus), zīmulis, lineāls, 

A4mape darba lapām, kalkulators 

 

 

bioloģija I 

 plānā klade,A4 mape darba lapām plānā klade,A4 mape darba lapām. 

ģeogrāfija I  Plānā klade. Mape darba lapām Var turpināt iesākto kladi. Mape 

darba lapām. 

matemātika I  bieza rūtiņu klade (vēlams A4 
formāta). Rakstāmpiederumi, lineāls. 
Rekomendēju iegādāties: 
transportieri, cirkuli, krāsainos 
zīmuļus, kabatiņas vai mapi darba 
lapām un pārbaudes darbiem. 

 

sports un veselība īsais un garais sporta tērps, 

sporta apavi, auduma maisiņš 

sporta tērpam 

īsais un garais sporta tērps, sporta 

apavi, auduma maisiņš sporta 

tērpam 

īsais un garais sporta tērps, sporta 

apavi, auduma maisiņš sporta tērpam 

projekta darbs  rūtiņu klade, zīmulis, lineāls, 

pildspalva ,A4mape darba lapām, 

rūtiņu klade, zīmulis, lineāls, 

pildspalva ,A4mape darba lapām, 

uzņēmējdarbības pamati   rūtiņu klade, pildspalva, zīmulis, 

lineāls, kalkulators 



 

vasarā jāizlasa 

Sofokls „Antigone”, 

Longs „Dafnis un Hloja” vai I. 

Leimane „Vilkaču mantiniece”, 

R. Blaumanis „Pazudušais dēls” 

L. Kota „Mana turku kafija”, 

J. Ezeriņš ( 5 noveles), 

Šekspīrs „Romeo un Džulijeta” 

vai Raiņa „Pūt, vējiņi! „ 

 

J.Poruks “Pērļu zvejnieks”, 

Aspazija “Sidraba šķidrauts”, 

R.Blaimanis noveles  “Salna 

pavasarī”, “Raudupiete”, “Purva 

bridējs”,  

J.Akuraters “Kalpa zēna vasara”, 

A.Bels “Saucēja balss”, 

2 grāmatas pēc paša izvēles 

I. Ābele „Klūgu mūks” vai G. Repše 

„Skiču burtnīcas. Simts.” 

J. Egle „Gaismā” vai U. Rudaks 

„Rokupācija: latviešu rokmūzikas 

vēsture.” 

G. Repše „Bogene”vai E. Virza 

„Straumēni”, vai Alberts Bels 

„Būris”, vai Džordžs Orvels 

„Dzīvnieku ferma”, 

A. Manfelde „Mājās pārnācu 

basa”vai A. Akmentiņš 

„Skolotāji”vai L. Stumbre „Smiltāju 

mantinieki”, 

K. Bliksena, stāsts “Babetes 

mielasts” vai  Ibsens „Laļļu nams”, 

vai „Pērs Gints” 

O. Zebris „Māra” vai I. Ziedonis “Tu 

dzīvoji dižu darbu. Manas 

tautasdziesmas” (1985) 

 

 


