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Par individuālajiem mācību piederumiem 2020./2021.m.g., 

ko nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību) 

 

 
1. Izvērtējot izglītības programmas apguvei nepieciešamos individuālos mācību piederumus, 

kādus no tiem nodrošina izglītības iestāde un  kādus paredzēts nodrošināt vecākiem, pamatojoties uz 

Izglītības likuma 31.panta 3.daļas 5.punktu un ievērojot Izglītības likuma 58.panta 3.daļu un 4.daļu, noteikt, 

ka  izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību) nodrošina šādus individuālos mācību piederumus 

2020./2021. mācību gadā: 

 
1.1. pamatizglītības programmas īstenošanai: 

1.-4. klasei: 

skolas soma 

penālis 

ieteicama mapīte burtnīcām 

3 līniju burtnīcas (atbilstoši klasei) 

3 rūtiņu burtnīcas (atbilstoši klasei) 

1 plānā rūtiņu klade 

burtnīcu vāciņi 

2 pildspalvas ar zilu tinti 

2 labi uzasināti parastie zīmuļi 

krāsu zīmuļi 

zīmuļu asināmais 

dzēšgumija 

lineāls 

šķēres 

zīmēšanas bloki (A3, A4 formātā) 

guaša krāsas, akvareļkrāsas 

3 otas – maza, vidēja, liela 

trauks otu skalošanai 

pasteļu krītiņi 

flomāsteri 

aplikāciju papīrs 



krāsainais kartons 

līme (PVA, līmes zīmulis) 

plastilīns 

maiņas apavi 

sporta tērps un apavi sportošanai telpās 

sporta tērps un apavi sportošanai ārā 

svētku tērps (vēsā toņu palete (pelēks, zils, balts, melns), vienkrāsains, klasisks tērpa modelis) 

5.-6. klasei: 

skolas soma 

penālis 

5 līniju burtnīcas 

5 rūtiņu burtnīcas 

burtnīcu vāciņi 

4 plānās rūtiņu klades (latviešu, angļu valodām, sociālajām zinībām) 

5.klases meitenēm: 1 A4 rūtiņu klade, tamboradata, šujamās adatas, dzija, mulinē diegi, 

izšujamais audums 

6.klases meitenēm: šujamās adatas, audums somiņai, 5 adāmadatas, dzija 

1 biezā rūtiņu klade (matemātikai) 

pildspalvas ar zilu tinti 

labi uzasināti parastie zīmuļi 

krāsu zīmuļi 

zīmuļu asināmais 

dzēšgumija 

lineāls 

cirkulis, transportieris 

šķēres 

zīmēšanas bloki (A3, A4 formātā) 

guaša krāsas, akvareļkrāsas 

3 otas – maza, vidēja, liela 

trauks otu skalošanai 

pasteļu krītiņi 

flomāsteri 

līme (PVA, līmes zīmulis) 

maiņas apavi 

sporta tērps un apavi sportošanai telpās 

sporta tērps un apavi sportošanai ārā 

svētku tērps (vēsā toņu palete (pelēks, zils, balts, melns), vienkrāsains, klasisks tērpa modelis) 

7.-9. klasei: 

skolas soma 

penālis 

5 līniju burtnīcas 

5 rūtiņu burtnīcas 

burtnīcu vāciņi 

2 mapes darba lapām 

5 plānās rūtiņu klades 

7.klases meitenēm: 5 adāmadatas, dzija, izšujamais audums, audums svārkiem, šujamās adatas 

8., 9.klases meitenēm: adāmadatas, dzija, audums, šujamās adatas 

2 biezās rūtiņu klades (matemātikai, ķīmijai; 96 lpp.) 

pildspalvas ar zilu tinti 

labi uzasināti parastie zīmuļi 

elementārs, neliels kalkulators (8.-9.klasei) 

krāsu zīmuļi 

zīmuļu asināmais 

dzēšgumija 

lineāls, trijstūrveida lineāli 

cirkulis, transportieris 

šķēres 



zīmēšanas bloki (A3, A4 formātā) 

guaša krāsas, akvareļkrāsas 

3 otas – maza, vidēja, liela 

trauks otu skalošanai 

pasteļu krītiņi 

flomāsteri 

līme (PVA, līmes zīmulis) 

maiņas apavi 

sporta tērps un apavi sportošanai telpās 

sporta tērps un apavi sportošanai ārā 

svētku tērps (vēsā toņu palete (pelēks, zils, balts, melns), vienkrāsains, klasisks tērpa modelis) 

Piezīme. Meiteņu mājturībai norādīto (5.-9.klasei) iegādāsieties mācību gadā laikā pēc skolotājas 

detalizētāka izskaidrojuma; 

 

1.2. vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanai: 

skolas soma 

penālis 

līniju, rūtiņu burtnīcas 

burtnīcu vāciņi 

mapes darba lapām 

plānās, biezās rūtiņu klades (iespējams turpināt iepriekšējo gadu pierakstus) 

pildspalvas ar zilu tinti 

labi uzasināti parastie zīmuļi 

elementārs, neliels kalkulators 

daži krāsu zīmuļi, flomāsteri 

zīmuļu asināmais 

dzēšgumija 

lineāls, trijstūrveida lineāli 

cirkulis, transportieris 

šķēres 

maiņas apavi 

sporta tērps un apavi sportošanai telpās 

sporta tērps un apavi sportošanai ārā 

svētku tērps (vēsā toņu palete (pelēks, zils, balts, melns), vienkrāsains, klasisks tērpa modelis), 

 

2. Gadījumā, ja vecāki (personas, kas realizēt aizgādību)  nespēj nodrošināt noteiktos individuālos 

mācību piederumus, tos nodrošina izglītības iestāde. 

 

3. Informēt vecākus (personas, kas realizēt aizgādību) par šo lēmumu skolvadības sistēmas e-klase 

sadaļā “Skolas jaunumi”, skolas mājas lapā www.lnv.lv. 

 

4. Rīkojums stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī. 

 

 

 

Padomes vadītājs                              Indra Ramāne 

 

http://www.lnv.lv/

