
Skaistkalnes vidusskola 5.-9.klases 

izglītojamiem nepieciešamie individuālie mācību piederumi, kas jāpērk vecākiem 

 

mācību 

priekšmets 

 

 

5.klase 

 

6.klase 

 

7.klase 

 

8.klase 

 

9.klase 

latviešu valoda A4 līniju 

klade(pierakstiem klasē), 2 

līniju burtnīcas 

Mape ar kabatiņām 

materiālu glabāšanai 

A4 līniju 

klade(pierakstiem klasē), 

2 līniju burtnīcas 

Mape ar kabatiņām 

materiālu glabāšanai 

A4 līniju 

klade(pierakstiem 

klasē), 2 līniju 

burtnīcas, mape ar 

kabatiņām materiālu 

glabāšanai 

A4 līniju 

klade(pierakstiem 

klasē), 2 līniju 

burtnīcas, mape ar 

kabatiņām materiālu 

glabāšanai 

A4 līniju klade(pierakstiem 

klasē), 2 līniju burtnīcas, mape 

ar kabatiņām materiālu 

glabāšanai 

literatūra A4 līniju 

klade(pierakstiem klasē), 

mape ar kabatiņām 

materiālu glabāšanai 

A4 līniju 

klade(pierakstiem klasē). 

Ja iepriekšējā mācību 

gada pierakstu klade nav 

pierakstīta, pierakstus var 

turpināt, mape ar 

kabatiņām materiālu 

glabāšanai 

A4 līniju 

klade(pierakstiem 

klasē). Ja iepriekšējā 

mācību gada pierakstu 

klade nav pierakstīta, 

pierakstus var turpināt. 

Bija iekārtota mape 

darbu glabāšanai. 

Lūdzu saglabāt! 

A4 līniju 

klade(pierakstiem 

klasē). Ja iepriekšējā 

mācību gada pierakstu 

klade nav pierakstīta, 

pierakstus var turpināt. 

Mape ar kabatiņām 

materiālu glabāšanai 

A4 līniju klade(pierakstiem 

klasē). Ja iepriekšējā mācību 

gada pierakstu klade nav 

pierakstīta, pierakstus var 

turpināt. 

Bija iekārtota mape darbu 

glabāšanai. Lūdzu saglabāt! 

teātra māksla plānā klade  plānā klade  
angļu valoda 1pierakstu klade,  1līniju 

burtnīca, mapīte darba 

lapu glabāšanai 

1 līniju burtnīca, vecā 

pierakstu klade, mapīte 

darba lapu glabāšanai 

mapīte darba lapu 

glabāšanai, 1 pierakstu 

klade 

mapīte darba lapu 

glabāšanai, 1 pierakstu 

klade 

mapīte darba lapu glabāšanai, 1 

pierakstu klade 

krievu valoda 1 līniju burtnīca, klade 1 līniju burtnīca, klade 1 līniju burtnīca, klade 1 līniju burtnīca, klade 1 līniju burtnīca, klade 

matemātika bieza rūtiņu klade (vēlams 

A4 formāta). 

Rakstāmpiederumi, 

lineāls. Rekomendēju 

bieza rūtiņu klade 

(vēlams A4 formāta). 

Rakstāmpiederumi, 

lineāls. Rekomendēju 

rūtiņu klade 

pierakstiem, 1-2 rūtiņu 

burtnīcas mājas 

darbiem, pildspalva, 

bieza rūtiņu klade 

(vēlams A4 formāta). 

Rakstāmpiederumi, 

lineāls. Rekomendēju 

bieza rūtiņu klade (vēlams A4 

formāta). Rakstāmpiederumi, 

lineāls. Rekomendēju 

iegādāties: transportieri, 



iegādāties: transportieri, 

cirkuli, krāsainos zīmuļus, 

kabatiņas vai mapi darba 

lapām un pārbaudes 

darbiem. 

iegādāties: transportieri, 

cirkuli, krāsainos 

zīmuļus, kabatiņas vai 

mapi darba lapām un 

pārbaudes darbiem. 

zīmulis, lineāls, 

uzstūris, cirkulis, 

transportieris, 

dzēšgumija, krāsu 

zīmuļi vai flomasteri. 

iegādāties: transportieri, 

cirkuli, krāsainos 

zīmuļus, kabatiņas vai 

mapi darba lapām un 

pārbaudes darbiem. 

cirkuli, krāsainos zīmuļus, 

kabatiņas vai mapi darba lapām 

un pārbaudes darbiem. 

dabaszinības plānā rūtiņu klade, krāsu 

zīmuļi, parastais zīmulis, 

dzēšgumija, sausā līme, 

šķēres, A4mape darba 

lapām. 

plānā rūtiņu klade, krāsu 

zīmuļi, parastais zīmulis, 

dzēšgumija, sausā līme, 

šķēres, A4mape darba 

lapām. 

 

ķīmija  plānā rūtiņu klade,  A4 

mape darba lapām. 
plānā rūtiņu klade, 

A4mape darba lapām. 
fizika  plānā rūtiņu klade, 

zīmulis, lineāls, 

A4mape darba lapām, 

kalkulators 

plānā rūtiņu klade, zīmulis, 

lineāls, 

A4mape darba lapām, 

kalkulators 
bioloģija  plānā rūtiņu klade, 

krāsu zīmuļi, sausā 

līme, šķēres, parastais 

zīmulis, dzēšgumija 

plānā rūtiņu klade, 

krāsu zīmuļi, sausā 

līme, šķēres, parastais 

zīmulis, dzēšgumija 

plānā rūtiņu klade, krāsu 

zīmuļi, parastais zīmulis, 

dzēšgumija,  sausā līme, 

šķēres. A4 mape darba lapām 
ģeogrāfija  plānā klade plānā klade plānā klade 

datorika rūtiņu klade rūtiņu klade rūtiņu klade rūtiņu klade rūtiņu klade 

inženierzinības  rūtiņu klade (plāna)  

sociālās 

zinības un 

vēsture 

rūtiņu burtnīca pierakstiem 

(18 lapas) 

A4 mapīte darba lapām 

burtnīca pierakstiem (18 

lapas) 

A4 mapīte darba lapām 

 

sociālās 

zinības 

  burtnīca pierakstiem rūtiņu burtnīca 

pierakstiem(18 lapas) 

burtnīca pierakstiem(18 lapas) 

Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

 burtnīca pierakstiem plānā kladīte 

pierakstiem 

teksta marķieris 

plānā kladīte pierakstiem 

A4 mapīte kopētajiem 

materiāliem un darba lapām 

dizains un 

tehnoloģijas 

A4 rūtiņu klade(var no 

pagājušā mācību gada 

izmantot), 

Diegu spolīte, šujamā 

adata, šķēres, 10cm plats 

audums 

A4 rūtiņu klade(var no 

pagājušā mācību gada 

izmantot), 

Adāmās adatas, dzija, 

tapošanas instruments(ja 

vēlas) 

A4 rūtiņu klade(var no 

pagājušā mācību gada 

izmantot), 

Lāpāmā adata, dažādas 

krāsas dzija, līme, 

šķēres, kartons A4 

A4 rūtiņu klade(var no 

pagājušā mācību gada 

izmantot), 

Diegu spolīte, šujamā 

adata, šķēres, 10cm 

plats audums 

A4 rūtiņu klade(var no 

pagājušā mācību gada 

izmantot), 

Dažādi materiāli kombinētā 

darba veikšanai 



vizuālā māksla ● A3, A4 zīmēšanas bloks  
● Krāsu zīmuļi  
● Flomāsteri  
● Aplikāciju papīrs, līmes 
zīmulis, šķēres.  
● Plastilīns  
Visiem materiāliem jābūt 
iezīmētiem ar iniciāļiem 

● A3, A4 zīmēšanas bloks  
● Krāsu zīmuļi  
● Flomāsteri  
● Aplikāciju papīrs, līmes 
zīmulis, šķēres.  
● Plastilīns  
Visiem materiāliem jābūt 
iezīmētiem ar iniciāļiem 

● A3, A4 zīmēšanas bloks  
● Krāsu zīmuļi  
● Flomāsteri  
● Aplikāciju papīrs, līmes 
zīmulis, šķēres.  
● Plastilīns  
Visiem materiāliem jābūt 
iezīmētiem ar iniciāļiem 

● A3, A4 zīmēšanas bloks  
● Krāsu zīmuļi  
● Flomāsteri  
● Aplikāciju papīrs, līmes 
zīmulis, šķēres.  
● Plastilīns  
Visiem materiāliem jābūt 
iezīmētiem ar iniciāļiem 

● A3, A4 zīmēšanas bloks  
● Krāsu zīmuļi  
● Flomāsteri  
● Aplikāciju papīrs, līmes zīmulis, 
šķēres.  
● Plastilīns  
Visiem materiāliem jābūt 
iezīmētiem ar iniciāļiem 

mūzika nošu burtnīca, 2 parastie 

zīmuļi, dzēšgumija, mapīte 

darba lapām 

nošu burtnīca, 2 parastie 

zīmuļi, dzēšgumija, 

mapīte darba lapām 

nošu burtnīca, 2 

parastie zīmuļi, 

dzēšgumija, mapīte 

darba lapām 

nošu burtnīca, 2 

parastie zīmuļi, 

dzēšgumija, mapīte 

darba lapām 

nošu burtnīca, 2 parastie 

zīmuļi, dzēšgumija, mapīte 

darba lapām 

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 

īsais un garais sporta 

tērps, sporta apavi, 

auduma maisiņš sporta 

tērpam 

īsais un garais sporta tērps, 

sporta apavi, auduma maisiņš 

sporta tērpam 

vasarā jāizlasa M.Rungulis “Zaļā menca”, 

pēc izvēles viena grāmata 

no Luīzes Pastores 

detektīvstāstu sērijas par 

mākslu “Mākslas 

detektīvi” 

http://www.luizepastore.co

m/gramatas/makslas-

detektivi/, 

A.Milns “Vinnijs Pūks un 

viņa draugi” 

A.Brigadere “Sprīdītis” 

Latviešu tautas 

pasakas(vismaz 5 pasakas) 

2 grāmatas pēc paša 

izvēles 

Var turpināt iepriekšējos 

gados iesāktos pierakstus. 

Autors, grāmatas 

nosaukums, darbojošās 

personas, anotācija( īss 

I.Ziedonis “Blēņas un 

pasakas” vai I.Ziedonis 

“Visādas pasakas”, 

A.Brigadere “Maija un 

Paija”,Ē.Kestners”Divas 

Lotiņas”  vai “Emīls un 

Berlīnes zēni” vai  

“Punktiņa un Antons”, 

A.Neiburga “Tille un 

Suņu vīrs” 

J. Klīdzējs „Cilvēka 

bērns”, 

V. Belševica 

„Bille”1.daļa, 

M. Zusakss „Grāmatu 

zagle”, 

M. Rungulis „Lapsu 

kalniņa mīklas”, 

Ž. Verns „Kapteiņa 

Granta bērni” 

 

R.Ezera “Cilvēkam 

vajag suni’, 

R.Blaumanis “Velniņi”, 

Z.Ērgle “Starp mums, 

meitenēm runājot” vai 

G.Repše “Alvas 

kliedziens” 

A. Pumpurs „Lāčplēsis”, 

I. Melgalve „Māja bez 

durvīm”, 

S. Gailīte „Patrīcijas 

dienasgrāmata” vai Alberts 

Bels „Cilvēki laivās”, 

G. Repše „Alvas kliedziens”, 

J. Joņevs „Jelgava 94”, 

P. Bankovskis „Skola” 

 

http://www.luizepastore.com/gramatas/makslas-detektivi/
http://www.luizepastore.com/gramatas/makslas-detektivi/
http://www.luizepastore.com/gramatas/makslas-detektivi/


satura atstāstījums),atziņa 

(-as) 

 


