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Matemātika biezā pierakstu klade( 96 lpp.), 3 rūtiņu burtnīcas, cirkulis, 
transportieris, uzstūris, lineāls, rakstāmpiederumi 
(pildspalva, zīmulis, marķieris), mape A4 formāta lapām, 
kartona lapa (biezais kartons) formulām. Piecas plānās A3 
formāta lapas (pēc iespējas, krāsainās). 

Informātika 1 plānā rūtiņu burtnīca 

Latviešu valoda 
(Lita Klepere) 

Pamatskolā – 1 līniju klade, 2 līniju burtnīcas, 1 blociņš  
likumiem, krāsainie zīmuļi, marķieris. 
Vidusskolā – var turpināt pierakstus līniju kladē, 1 līniju 
burtnīca, mape darba lapām. 

Literatūra 
(Lita Klepere) 

1 rūtiņu klade, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, A4 lapas grupu 
darbam. 

Latviešu valoda 
un literatūra 
(Inese Višķere) 

Pierakstu klade( 68 – 72 lpp.) rūtiņu vai līniju, 3 līniju 
burtnīcas, rakstāmpiederumi( pildspalva, zīmulis, krāsainie 
zīmuļi, lineāls, šķeres, līme, baltais papīrs) 

Latviešu valoda  
(Inese Balčūne) 

Līniju klade 72 lpp., 3 līniju burtnīcas, rakstāmpiederumi( 
pildspalva, parastais zīmulis, lineāls, krāsu zīmuļi, 
dzēšgumija) 

Literatūra 
(Inese Balčūne) 

Rūtiņu klade – 48 lpp., rakstāmpiederumi (pildspalva, 
parastais zīmulis, lineāls, krāsu zīmuļi, dzēšgumija) 

Sociālās zinības 1 rūtiņu burtnīca 

Ticības mācība 1 rūtiņu burtnīva, mape darba lapām 

Mājturība un 
tehnoloģijas(meitenēm) 

5.kl.    Tamboradata, šķēres, dažādu krāsu dzijas ( kopā 50-
100g), šujamadata, audums spilvendrānas šūšanai ( 
70x70cm), atbilstošas krāsas šujamdiegi, kanvas audums 
izšūšanai (30x30cm),  šujamadata ar lielāku actiņu, mulinē 
diegi (3 krāsu). 

6 kl.     Kanvas audums izšūšanai (30x30cm), balti mulinē 
diegi, šujamadata ar lielāku actiņu, šķēres, 5.adāmadatas 
zeķu adīšanai, dzija (100g, var dažādu krāsu), audums 



priekšautam, pieskaņoti diegi. 

7.kl.      5.adāmadatas cimdu adīšanai,  dzija (100g, var 
dažādu krāsu) , šķēres, dzija paraudziņu adīšanai, audums 
maisiņa šūšanai, atbilstošas krāsas šujamdiegi, šujamadata, 
auduma tekstilkrāsas (1-2), kanvas audums izšūšanai 
(30x30), dažādu krāsu mulinē diegi, šujamadata ar lielāku 
actiņu. 

8.kl.       Adāmadatas cepures adīšanai, dzija (200-300g), 
šķēres, lāpāmadatas (2-3), dažādu krāsu dzijas glezniņas 
aušanai, audums svārkiem, platā gumija (80cm), 
atbilstošas krāsas šujamdiegi, šujamadata. 

9.kl.       Smalka tamboradata, smalki diegi 
sedziņastamborēšanai, šķēres. Par pārējiem piederumiem 
informēsim mācību gada laikā. 

Angļu valoda un vācu 
valoda 

Rūtiņu vai līniju klade – 48 lpp., 2 rūtiņu vai līniju burtnīcas, 
līmlapiņas(7.5x7,5cm), pildspalva, krāsaini zīmuļi vai 
flomāsteri, šķēres, līme, 3 A3 formāta zīmēšanas lapas, 
lineāls. 

Vija Armuška 5. klase – 1 rūtiņu burtnīca vai klade (diviem gadiem) 

 6. klase – 1 rūtiņu burtnīca vai klade  

7.klase – botānika – plānā klade vai biezā klade, kas 
noderēs trim gadiem 
                 ģeogrāfija - plānā klade vai biezā klade, kas 
noderēs trim gadiem, krāsainie zīmuļi 

8. klase – ķīmija – biezā rūtiņu klade 
                  bioloģija un ģeogrāfija – var būt klades no 
iepriekšējā mācību gada vai rūtiņu burtnīca 
9. klase – ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija – var turpināt 
iesāktās klades. 

10.klase – bioloģija – rūtiņu klade( visiem trim gadiem) 

11. klase – bioloģija – turpina iesākto kladi 

Fizika viena bieza klade 

 


