
PIELIKUMS  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 

 
PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21011111, 21015611) 

 1.KLASEI 

 
Mācību priekšmets Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda Līniju burtnīcas 1.-2.kl.-5 gab.(1.pusgadam) 

Burtnīcu vāciņi 

Matemātika Parastās rūtiņu burtnīcas (līnijas novilktas gar abām malām)-4gab.(1.pusgadam) 

Burtnīcu vāciņi 

Angļu valoda Krāsu zīmuļi 

Dabaszinības  

Mūzika  

Ētika  

Kristīgā mācība  

Sociālās zinības  

Mājturība un 

tehnoloģijas 

Plastilīns 

Maza otiņa šķidrajai līmei 

Šķēres-1gab. 

Baltā līme-1gab. 

Līmes zīmulis-1 gab. 

Krāsaina aplikāciju papīra komplekts (abas puses krāsainas) 

Krāsainu kartonu komplekts 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam) 

Auduma maisiņš sporta tērpam ar ierakstītu vārdu un uzvārdu 

Vizuālā māksla Vaska krītiņu komplekts 

Zīmēšanas bloki A4-2gab. 

Zīmēšanas bloks A3-1gab. 

Guaša krāsu komplekts (komplektā jābūt baltajai un dzeltenajai krāsai)-1gab. 

Liela plakana ota-1gab. 

Maza plakana ota-1 gab. 

 

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Zila, zaļa skolēnu pildspalva 

Parastais zīmulis 

Flomāsteru komplekts 

Krāsu zīmuļu komplekts 

Lineāls-15 cm un 30 cm 

Zīmuļu asināmais 

Dzēšgumija 

A4 (bieza) formāta mape paveikto darbu glabāšanai 

 

Maiņas apavi, auduma maisiņš apavu glabāšanai 
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 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 

 
SPECIĀLĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21015811) 

1.KLASEI 

 
Mācību priekšmets Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda Līniju burtnīcas 1.-2.kl.-5 gab. (1.pusgadam) 

Burtnīcu vāciņi 

Matemātika Parastās rūtiņu burtnīcas(līnijas novilktas gar abām malām)-4 gab. (1.pusgadam) 

Burtnīcu vāciņi 

Dabaszinības  

Angļu valoda Krāsu zīmuļi 

Mūzika  

Ētika  

Kristīgā mācība  

Sociālās zinības  

Mājturība un 

tehnoloģijas 

Plastilīns 

Maza otiņa šķidrajai līmei 

Šķēres-1gab. 

Baltā līme-1gab. 

Līmes zīmulis-1 gab. 

Krāsaina aplikāciju papīra komplekts (abas puses krāsainas) 

Krāsainu kartonu komplekts 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Auduma maisiņš sporta tērpam ar ierakstītu vārdu un uzvārdu 

Vizuālā māksla Vaska krītiņu komplekts 

Zīmēšanas bloki A4-2gab. 

Zīmēšanas bloks A3-1gab. 

Guaša krāsu komplekts (komplektā jābūt baltajai un dzeltenajai krāsai)-1gab. 

Liela plakana ota-1gab. 

Maza plakana ota-1 gab. 

 

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Zila, zaļa skolēnu pildspalva 

Parastais zīmulis 

Flomāsteru komplekts 

Krāsu zīmuļu komplekts 

Lineāls-15cm un 30 cm 

Zīmuļu asinātājs 

Dzēšgumija 

A4 formāta mape paveikto darbu glabāšanai 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai 
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PIELIKUMS  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 
 

PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21011111, 21015611) 

 2.KLASEI 

 

Mācību 

priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda Līniju burtnīcas 1.-2. kl. (5) 

Burtnīcu vāciņi 

A4 formāta kabatiņas (10) 

Matemātika Parastās rūtiņu burtnīcas (5) (ar novilktu maliņu arī burtnīcas iekšējā malā) 

 

Angļu valoda 1 plānā rūtiņu klade 

Krāsu zīmuļi 

Dabaszinības  

Mūzika   

Ētika   

Kristīgā mācība  

Sociālās zinības  

Vizuālā māksla Zīmēšanas bloks A4  (1) 

Zīmēšanas bloks A3 (1) 

Guaša krāsas   

Krāsu zīmuļi 

Eļļas pasteļkrītiņi 

Palete krāsu jaukšanai 

2 dažāda lieluma otas, 1  akvareļota 

Mājturība Zīmēšanas bloks A4 (1) 

Šķēres  

Baltā līme PVA 

Līmes zīmulis 

Aplikācijas papīra komplekts 

Krāsaina kartona komplekts 

Plastilīns 

Salvetes 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Auduma maisiņš sporta tērpam ar ierakstītu vārdu un uzvārdu 

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Zila, zaļa skolēnu pildspalva, zīmulis, flomāsteru komplekts, krāsu zīmuļu 

komplekts, lineāls-30 cm un 15-20 cm, zīmuļu asinātājs, dzēšgumija, mape 

burtnīcu glabāšanai, 1 lielā mape (mājturības priekšmetu glabāšanai) 

 

Maiņas apavi, auduma maisiņš apavu glabāšanai, skolas formas veste 
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 SPECIĀLĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21015811) 

2.KLASEI 

 

Mācību 

priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda Līniju burtnīcas 1-2 kl. (5) 

Burtnīcu vāciņi, 

A4 formāta kabatiņas (10) 

Matemātika Parastās rūtiņu burtnīcas (5) (ar novilktu maliņu arī burtnīcas iekšējā malā) 

Plānā rūtiņu klade 

Angļu valoda 1 plānā rūtiņu klade 

Krāsu zīmuļi 

Dabaszinības  

Mūzika   

Ētika   

Kristīgā mācība  

Sociālās zinības  

Vizuālā māksla Zīmēšanas bloks A4  (1) 

Zīmēšanas bloks A3 (1) 

Guaša krāsas   

Krāsu zīmuļi 

Eļļas pasteļkrītiņi 

Palete krāsu jaukšanai 

2 dažāda lieluma otas, 1  akvareļota 

Mājturība Zīmēšanas bloks A4 (1) 

Šķēres  

Baltā līme PVA 

Līmes zīmulis 

Aplikācijas papīra komplekts 

Krāsaina kartona komplekts 

Plastilīns 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

*Auduma maisiņš sporta tērpam ar ierakstītu vārdu un uzvārdu. 

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Zila, zaļa skolēnu pildspalva, zīmulis, flomāsteru komplekts, krāsu zīmuļu 

komplekts, lineāls-30 cm un 15-20 cm, zīmuļu asinātājs, dzēšgumija, mape 

burtnīcu glabāšanai, 1 lielā mape (mājturības priekšmetu glabāšanai) 

 

Maiņas apavi, auduma maisiņš apavu glabāšanai, skolas formas veste 
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PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21011111, 21015611) 

3.KLASEI 

 

Mācību 

priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 5 līniju burtnīcas  3.klasei  

1 plānā rūtiņu klade  

Angļu valoda 1 biezā rūtiņu klade 

Krāsu zīmuļi 

Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas 

 

Dabaszinības  

Ētika  

Kristīgā mācība  

Sociālās zinības  

Mūzika   

Vizuālā māksla Lielais un mazais zīmēšanas bloks, guaša krāsas (var piepirkt atsevišķi tikai 

vairāk iztērētās krāsas), līme, aplikāciju papīrs, eļļas pasteļkrītiņi, plastilīns, 

metāla stieple (apm. 1 metrs), 2 plakanās otas (viena liela, otra-maza) 

Mājturība Krāsainais kartons, aplikāciju papīrs (1-2 kompl.), A4 bloks, šķidrā līme, 

līmes zīmulis, šķēres 

Sports Sporta tērps (īsais, garais), auduma maisiņš 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Peldēšanai-peldbikses, čības, peldcepure (ar 2.semestri) 

Ritmika Češkas, svārki meitenēm, šorti zēniem.  

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva (zila un zaļa), zīmulis, krāsu zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, 

uzstūris), dzēšgumija, flomāsteri, zīmuļu asināmais 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai, 

skolas formas veste (iespējams pasūtīt www.ipark.lv) 
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SPECIĀLĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21015811) 

3.KLASEI 

 

Mācību 

 priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 5 līniju burtnīcas  3.klasei  

1 plānā rūtiņu klade 

Angļu valoda 1 biezā rūtiņu klade 

Krāsu zīmuļi 

Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas 

 

Dabaszinības  

Ētika  

Kristīgā mācība  

Sociālās zinības  

Mūzika   

Vizuālā māksla Lielais un mazais zīmēšanas bloks, guaša krāsas (var piepirkt atsevišķi tikai 

vairāk iztērētās krāsas), līme, aplikāciju papīrs, eļļas pasteļkrītiņi, plastilīns, 

metāla stieple (apm. 1 metrs), 2 plakanās otas (viena liela, otra-maza) 

Mājturība Krāsainais kartons, aplikāciju papīrs (1-2 kompl.), A4 bloks, šķidrā līme, 

līmes zīmulis, šķēres 

Sports Sporta tērps (īsais, garais), auduma maisiņš 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Peldēšanai-peldbikses, čības, peldcepure (ar 2.semestri) 

Ritmika Češkas, svārki meitenēm, šorti zēniem.  

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva (zila, zaļa), zīmulis, krāsu zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, 

uzstūris), dzēšgumija, flomāsteri, zīmuļu asināmais 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai,  

skolas formas veste (iespējams pasūtīt www.ipark.lv) 
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PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21011111, 21015611) 

4.KLASEI 

 

Mācību 

priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 5 līniju burtnīcas 4.klasei (ar vāciņiem) 

 

Literatūra 1 līniju burtnīca 

Angļu valoda 1 plānā rūtiņu klade 

Krāsu zīmuļi 

Matemātika 5 rūtiņu burtnīcas (ar vāciņiem) 

Cirkulis 

Dabaszinības  

Sociālās zinības  

Mūzika  Nošu burtnīca 

1 rūtiņu burtnīca 

Vizuālā māksla Lielais un mazais zīmēšanas bloki, guaša krāsas( var piepirkt atsevišķi  tikai 

vairāk iztērētās krāsas), līme, aplikāciju papīrs,  flomāsteri,  eļļas pasteļkrītiņi, 

viens balons. 

Mājturība Mazais bloks, 30cm lineāls, aplikāciju papīrs, krāsainais kartons, šķēres, PVA 

līme, līmes zīmulis 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam)-auduma maisiņā 

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, zīmulis, krāsu zīmuļi, lineāls 15 cm, dzēšgumija, flomāsteri, 

zīmuļu asināmais, līmes zīmulis; liela, bieza mape. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai, skolas formas veste 
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SPECIĀLĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21015811) 

4.KLASEI 

 

Mācību 

priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 5 līniju burtnīcas 4.klasei (ar vāciņiem) 

 

Literatūra 1līniju burtnīca 

Angļu valoda 1 plānā rūtiņu klade 

Krāsu zīmuļi 

Matemātika 1 rūtiņu klade 

1 rūtiņu burtnīca 

Dabaszinības  

Sociālās zinības  

Mūzika  Nošu burtnīca 

1 rūtiņu burtnīca 

Vizuālā māksla Lielais un mazais zīmēšanas bloki, guaša krāsas( var piepirkt atsevišķi  tikai 

vairāk iztērētās krāsas), līme, aplikāciju papīrs,  flomāsteri,  eļļas pasteļkrītiņi , 

viens balons. 

Mājturība Mazais bloks, 30cm lineāls, aplikāciju papīrs, krāsainais kartons, šķēres, PVA 

līme, līmes zīmulis 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam)-auduma maisiņā. 

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, zīmulis, krāsu zīmuļi, lineāls 15 cm, dzēšgumija, flomāsteri, 

zīmuļu asināmais, līmes zīmulis; liela, bieza mape. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai, skolas formas veste 
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PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21011111, 21015611) 

5.KLASEI 

 

Mācību priekšmets Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas 

Literatūra  

Angļu valoda 1 līniju burtnīca 

1 biezā rūtiņu klade 

Dabaszinības 1 plānā rūtiņu klade 

Sociālās zinības rūtiņu burtnīca 

Matemātika  1 biezā rūtiņu klade 

4 rūtiņu burtnīcas 

Mūzika Mazā nošu burtnīca 

1 rūtiņu burtnīca 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

Zēniem -1 rūtiņu klade, zīmulis 

Meitenēm- Rūtiņu lapu bloks A4 (plānais ar caurumiem, lapas 

izplēšamas), dokumentu mape A4 (vāks vidēja biezuma, muguras platums 

~1-1,5cm). Izšūšana – audums izšūšanai (kanva vai aīda ), mulinē diegi (2-

3 krāsas), šujamā adata, linu vai kokvilnas audums 30x50cm, lentīte. 

Tamborēšana – 100-150g vilnas dzija (gaiši toņi), tamboradata (atbilstoša 

dzijas resnumam), lāpāmā adata. Šķēres, lineāls, PVA līme, krāsainie 

zīmuļi, krāsaini papīri, kartoni. (iesaku Limbažu rupjo vilnas dziju. 

Nopērkama Aizkraukles “Top”, grāmatnīcā “Zvaigzne ABC”) 

Vizuālā māksla Lielais un mazais zīmēšanas bloki, guaša krāsas (var piepirkt atsevišķi  

tikai vairāk iztērētās krāsas), līme, divi dažādas krāsas  kreppapīri, 

flomāsteri, rūtiņu burtnīca, eļļas pasteļkrītiņi.   

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Informātika  

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, dažādu krāsu pildspalvas (piem.zaļa, violeta), zīmulis, 

krāsu zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, uzstūris), zīmuļu asināmais, 

dzēšgumija, cirkulis, transportieris, līme, marķieris. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai, skolas formas veste 
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SPECIĀLĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21015811) 

5.KLASEI 

 

Mācību priekšmets Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas 

Literatūra  

Angļu valoda 1 līniju burtnīca 

1 biezā rūtiņu klade 

Dabaszinības 1 plānā rūtiņu klade 

Sociālās zinības rūtiņu burtnīca 

Matemātika  1 biezā rūtiņu klade 

4 rūtiņu burtnīcas 

Mūzika Mazā nošu burtnīca 

1 rūtiņu burtnīca 

Mājturība Zēniem -1 rūtiņu klade; zīmulis 

Meitenēm- Rūtiņu lapu bloks A4 (plānais ar caurumiem, lapas 

izplēšamas), dokumentu mape A4 (vāks vidēja biezuma, muguras platums 

~1-1,5cm). Izšūšana – audums izšūšanai (kanva vai aīda ), mulinē diegi (2-

3 krāsas), šujamā adata, linu vai kokvilnas audums 30x50cm, lentīte. 

Tamborēšana – 100-150g vilnas dzija (gaiši toņi), tamboradata (atbilstoša 

dzijas resnumam), lāpāmā adata. Šķēres, lineāls, PVA līme, krāsainie 

zīmuļi, krāsaini papīri, kartoni. (iesaku Limbažu rupjo  vilnas dziju. 

Nopērkama Aizkraukles “Top”, grāmatnīcā “Zvaigzne ABC”) 

Vizuālā māksla Lielais un mazais zīmēšanas bloki, guaša krāsas (var piepirkt atsevišķi  

tikai vairāk iztērētās krāsas), līme, divi dažādas krāsas  kreppapīri, 

flomāsteri, rūtiņu burtnīca,  eļļas pasteļkrītiņi.   

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Informātika  

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, dažādu krāsu pildspalvas (piem.zaļa, violeta), zīmulis, 

krāsu zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, uzstūris), zīmuļu asināmais, 

dzēšgumija, cirkulis, transportieris, līme, marķieris. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai, skolas formas veste 
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PIELIKUMS  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 
 

 

PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21011111, 21015611) 

6.KLASEI 

Mācību priekšmets Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas 

Literatūra 1 plānā rūtiņu klade  

Angļu valoda 1 līniju burtnīca 

1 biezā rūtiņu klade 

Krievu valoda 

II svešvaloda 

2 līniju burtnīcas 

 

Vācu valoda 

II svešvaloda 

1 līniju burtnīca 

1 biezā rūtiņu klade 

Matemātika  1 biezā rūtiņu klade 

4 rūtiņu burtnīcas 

Vēsture 

 

2 plānās rūtiņu klades 

Dabaszinības 1 plānā rūtiņu klade 

Sociālās zinības 1 rūtiņu burtnīca 

Mūzika Mazā nošu burtnīca 

1 rūtiņu burtnīca 

Mājturība Zēniem -1 rūtiņa klade, cirkulis, zīmulis 

Meitenēm- Adīšana – 100-150g vilnas dzija (gaiši toņi), adāmadatas(5) 

(atbilstošas dzijas resnumam), lāpāmā adata. (iesaku Limbažu rupjo  vilnas 

dziju. Nopērkama Aizkraukles “Top”, grāmatnīcā “Zvaigzne ABC”). Šūšana -  

1m kokvilnas audums, šujamais diegs atbilstošs auduma krāsai, adata, 

kniepadatas, ziepes, vai krīts. Šķēres, lineāls, PVA līme, krāsainie zīmuļi, 

krāsaini papīri, kartoni. 

Vizuālā māksla Lielais un mazais zīmēšanas bloki, guaša krāsas( var piepirkt atsevišķi  tikai 

vairāk iztērētās krāsas), līme, aplikāciju papīrs, flomāsteri,  eļļas pasteļkrītiņi 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Informātika  

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, dažādu krāsu pildspalvas (piem.zaļa, violeta), zīmulis, krāsu 

zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, uzstūris), zīmuļu asināmais, dzēšgumija, 

cirkulis, transportieris, līme, marķieris. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai 



 12 

PIELIKUMS  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 

 
 

SPECIĀLĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21015811) 

6.KLASEI 

 

Mācību 

priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas 

Literatūra 1 plānā rūtiņu klade (turpina) 

Angļu valoda 1 līniju burtnīca 

1 biezā rūtiņu klade 

Matemātika  1 biezā rūtiņu klade 

4 rūtiņu burtnīcas 

zaļa pildspalva 

Vēsture 2 plānās rūtiņu klades 

Dabaszinības 1 plānā rūtiņu klade 

Sociālās zinības 1 rūtiņu burtnīca 

Mūzika Mazā nošu burtnīca 

1 rūtiņu burtnīca 

Mājturība Zēniem -1 rūtiņu klade; cirkulis, zīmulis 

Meitenēm- Adīšana – 100-150g vilnas dzija (gaiši toņi), adāmadatas(5) 

(atbilstošas dzijas resnumam), lāpāmā adata. (iesaku Limbažu rupjo vilnas 

dziju. Nopērkama Aizkraukles “Top”, grāmatnīcā “Zvaigzne ABC”). Šūšana -  

1m kokvilnas audums, šujamais diegs atbilstošs auduma krāsai, adata, 

kniepadatas, ziepes, vai krīts. Šķēres, lineāls, PVA līme, krāsainie zīmuļi, 

krāsaini papīri, kartoni. 

Vizuālā māksla Lielais un mazais zīmēšanas bloki, guaša krāsas( var piepirkt atsevišķi  tikai 

vairāk iztērētās krāsas), līme, aplikāciju papīrs, flomāsteri,  eļļas pasteļkrītiņi 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Informātika  

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, dažādu krāsu pildspalvas (piem.zaļa, violeta), zīmulis, krāsu 

zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, uzstūris), zīmuļu asināmais, dzēšgumija, 

cirkulis, transportieris, līme, marķieris. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai 
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PIELIKUMS  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 
 

 

PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21011111, 21015611) 

7.KLASEI 

Mācību priekšmets Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas 

Literatūra 1 plānā rūtiņu klade (turpina) 

Angļu valoda 1 līniju burtnīca 

1 biezā rūtiņu klade 

Krievu valoda 

II svešvaloda 

1 līniju burtnīca 

1 plānā rūtiņu klade 

Vācu valoda 

II svešvaloda 

1 līniju burtnīca 

1 biezā rūtiņu klade 

Matemātika 1 biezā rūtiņu klade 

4 rūtiņu burtnīcas 

Ģeogrāfija 1 rūtiņu klade, lineāls, krāsu zīmuļi 

Vēsture 2 plānās rūtiņu klades 

Bioloģija 1 plānā rūtiņu klade 

Mūzika Mazā nošu burtnīca 

1 rūtiņu burtnīca 

Mājturība Zēniem -1 rūtiņu klade 

Meitenēm- Izšūšana – audums klājdūriena izšūšanai, 100g vilnas dzija (2-3 

krāsas). Adīšana - – 100-150g vilnas dzija (2 krāsas), adāmadatas (5) 

(atbilstošas dzijas resnumam), lāpāmā adata. (iesaku Limbažu rupjo vilnas 

dziju. Nopērkama Aizkraukles “Top”, grāmatnīcā “Zvaigzne ABC”). Radošais 

darbs/aplikācija – krāsaini kokvilnas audumu (atgriezumi), citi materiāli 

atbilstoši tehnikas izvēlei. Šķēres, lineāls, PVA līme, krāsainie zīmuļi, krāsaini 

papīri, kartoni.  

Sociālās zinības 1 rūtiņu burtnīca 

Vizuālā māksla Lielais un mazais zīmēšanas bloki, guaša krāsas(var piepirkt atsevišķi  tikai 

vairāk iztērētās krāsas), līme,  flomāsteri,  eļļas pasteļkrītiņi 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Informātika  

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, dažādu krāsu pildspalvas (piem.zaļa, violeta), zīmulis, krāsu 

zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, uzstūris), zīmuļu asināmais, dzēšgumija, 

cirkulis, transportieris, līme, marķieris. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai 
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PIELIKUMS  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 
 

 

SPECIĀLĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21015811) 

7.KLASEI 

 

Mācību priekšmets Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas 

Literatūra 1 plānā rūtiņu klade (turpina) 

Angļu valoda 1 līniju burtnīca 

1 biezā rūtiņu klade 

Matemātika 1 biezā rūtiņu klade 

4 rūtiņu burtnīcas 

Ģeogrāfija 1 rūtiņu klade, lineāls, krāsu zīmuļi 

Vēsture 2 plānās rūtiņu klades 

Bioloģija 1 plānā rūtiņu klade 

Mūzika Mazā nošu burtnīca 

1 rūtiņu burtnīca 

Mājturība Zēniem -1 klade 

Meitenēm- Izšūšana – audums klājdūriena izšūšanai, 100g vilnas dzija (2-3 

krāsas). Adīšana - – 100-150g vilnas dzija (2 krāsas), adāmadatas (5) 

(atbilstošas dzijas resnumam), lāpāmā adata. (iesaku Limbažu rupjo vilnas 

dziju. Nopērkama Aizkraukles “Top”, grāmatnīcā “Zvaigzne ABC”). Radošais 

darbs/aplikācija – krāsaini kokvilnas audumu (atgriezumi), citi materiāli 

atbilstoši tehnikas izvēlei. Šķēres, lineāls, PVA līme, krāsainie zīmuļi, krāsaini 

papīri, kartoni.  

Sociālās zinības 1 rūtiņu burtnīca 

Vizuālā māksla Lielais un mazais zīmēšanas bloki, guaša krāsas( var piepirkt atsevišķi  tikai 

vairāk iztērētās krāsas), līme,  flomāsteri,  eļļas pasteļkrītiņi 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Informātika  

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, dažādu krāsu pildspalvas (piem.zaļa, violeta), zīmulis, krāsu 

zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, uzstūris), zīmuļu asināmais, dzēšgumija, 

cirkulis, transportieris, līme, marķieris. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai 
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PIELIKUMS  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 
 

 

PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21011111, 21015611) 

8.KLASEI 

Mācību priekšmets Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 3 līniju burtnīcas 

Literatūra 1 plānā rūtiņu klade 

Angļu valoda 1 līniju burtnīca 

1 biezā rūtiņu klade 

Krievu valoda 

II svešvaloda 

2 līniju burtnīcas 

1 plānā rūtiņu klade 

Matemātika 1 biezā rūtiņu klade (var turpināt),  

4 rūtiņu burtnīcas 

Ģeogrāfija 1 rūtiņu klade, krāsu zīmuļi, lineāls 

Vēsture 2 plānās rūtiņu klades 

Bioloģija 1 biezā rūtiņu klade (8.-9.klasei)  

Fizika 1 rūtiņu klade 

1 rūtiņu burtnīca 

Zinātniskais kalkulators 

Ķīmija 1 rūtiņu klade, 

 2 „kabatiņas”  

Mūzika Mazā nošu burtnīca 

1 rūtiņu burtnīca 

Sociālās zinības 1 rūtiņu burtnīca 

Mājturība Zēniem -1 rūtiņu klade; rasēšanas bloks A4 (297x210) 

Meitenēm- Aušana – smalks īrisa vai kokvilnas balts diegs, mulinē diegi 

(balts +krāsa). Tekstilapdruka, batika – T krekls (jauns vai lietots), auduma 

krāsas, flomāsteri, batikas krāsas. Šūšana – audums svārkiem (0,60m-1,5m 

atkarībā no auduma platuma).  Šķēres, lineāls, PVA līme, krāsainie zīmuļi, 

krāsaini papīri, kartoni. 

Vizuālā māksla Lielais un mazais zīmēšanas bloki, guaša krāsas (var piepirkt atsevišķi  tikai 

vairāk iztērētās krāsas), flomāsteri,  eļļas pasteļkrītiņi, plastilīns, tuša. 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, dažādu krāsu pildspalvas (piem.zaļa, violeta), zīmulis, krāsu 

zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, uzstūris), zīmuļu asināmais, dzēšgumija, 

cirkulis, transportieris, līme, marķieris. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai 
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PIELIKUMS  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 
 

SPECIĀLĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21015811) 

8.KLASEI 

 

Mācību priekšmets Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 3 līniju burtnīcas 

Literatūra 1 plānā rūtiņu klade 

Angļu valoda 1 līniju burtnīca 

1 biezā rūtiņu klade 

Matemātika 1 biezā rūtiņu klade 

 4 rūtiņu burtnīcas 

Ģeogrāfija 1 rūtiņu klade, krāsu zīmuļi, lineāls 

Vēsture 2 plānās rūtiņu klades 

Bioloģija 1 plānā rūtiņu klade 

Mūzika Nošu burtnīca 

1 rūtiņu burtnīca 

Sociālās zinības 1 rūtiņu burtnīca 

Mājturība Zēniem -1 klade; rasēšanas bloks A4 (297x210) 

Meitenēm- Aušana – smalks īrisa vai kokvilnas balts diegs, mulinē diegi 

(balts +krāsa). Tekstilapdruka, batika – T krekls (jauns vai lietots), auduma 

krāsas, flomāsteri, batikas krāsas. Šūšana – audums svārkiem (0,60m-1,5m 

atkarībā no auduma platuma).  Šķēres, lineāls, PVA līme, krāsainie zīmuļi, 

krāsaini papīri, kartoni. 

Vizuālā māksla Lielais un mazais zīmēšanas bloki, guaša krāsas( var piepirkt atsevišķi  tikai 

vairāk iztērētās krāsas), flomāsteri,  eļļas pasteļkrītiņi, plastilīns, tuša. 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, dažādu krāsu pildspalvas (piem.zaļa, violeta), zīmulis, 

krāsu zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, uzstūris), zīmuļu asināmais, 

dzēšgumija, cirkulis, transportieris, līme, marķieris. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai 
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PIELIKUMS  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 
 

 

PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21011111, 21015611) 

9.KLASEI 

 

Mācību priekšmets Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas 

Literatūra 1 plānā rūtiņu klade 

Angļu valoda I 

svešvaloda 

1 līniju burtnīca 

1 biezā rūtiņu klade 

Krievu valoda II 

svešvaloda 

2 līniju burtnīcas 

 

Matemātika 1 biezā rūtiņu klade 

4 rūtiņu burtnīcas 

Ģeogrāfija 1 rūtiņu klade, krāsu zīmuļi, lineāls 

Vēsture 1 biezā rūtiņu klade 

Bioloģija 1 plānā rūtiņu klade 

Fizika 1 rūtiņu klade 

1 rūtiņu burtnīca 

Zinātniskais kalkulators 

Ķīmija 1 rūtiņu klade 

 2 „kabatiņas” 

Sociālās zinības 1 rūtiņu burtnīca 

Mūzika Mazā nošu burtnīca 

1 rūtiņu burtnīca 

Mājturība Zēniem -1 rūtiņu klade; rasēšanas bloks A3 (420x297) 

Meitenēm- Tamborēšana (sapņu ķērājs) – īrisa diegs 20-50g.(1-2 krāsas), 

dekoratīvas spalvas, pērles, lentas, citi dekori, stingra metāla stīpa ~25cm 

diametrā. Noslēguma darbs – materiāli atbilstoši izvēlētajam darbam un 

tehnikai 

Vizuālā māksla Lielais un mazais zīmēšanas bloki, guaša krāsas( var piepirkt atsevišķi  tikai 

vairāk iztērētās krāsas), līme, papīra nazis, flomāsteri, eļļas pasteļkrītiņi 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, dažādu krāsu pildspalvas (piem.zaļa, violeta), zīmulis, krāsu 

zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, uzstūris), zīmuļu asināmais, dzēšgumija, 

cirkulis, transportieris, līme, marķieris. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai 



 18 

PIELIKUMS  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 
 

 

SPECIĀLĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (KODS 21015811) 

9.KLASEI 

 

Mācību 

priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 4 līniju burtnīcas 

Literatūra 1 plānā rūtiņu klade 

Angļu valoda I 

svešvaloda 

1 līniju burtnīca 

1 biezā rūtiņu klade 

Matemātika 1 biezā rūtiņu klade 

4 rūtiņu burtnīcas 

Ģeogrāfija 1 rūtiņu klade, krāsu zīmuļi, lineāls 

Vēsture 1 biezā rūtiņu klade 

 

Bioloģija 1 plānā rūtiņu klade 

Sociālās zinības 1 rūtiņu burtnīca 

Mūzika Nošu burtnīca 

1 rūtiņu burtnīca 

Mājturība Zēniem -1 rūtiņu klade; rasēšanas bloks A3 (420x297) 

Meitenēm- Tamborēšana (sapņu ķērājs) – īrisa diegs 20-50g.(1-2 krāsas), 

dekoratīvas spalvas, pērles, lentas, citi dekori, stingra metāla stīpa ~25cm 

diametrā. Noslēguma darbs – materiāli atbilstoši izvēlētajam darbam un tehnikai 

Vizuālā māksla Lielais un mazais zīmēšanas bloki, guaša krāsas( var piepirkt atsevišķi  tikai 

vairāk iztērētās krāsas), līme, papīra nazis,  flomāsteri, eļļas pasteļkrītiņi 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, dažādu krāsu pildspalvas (piem.zaļa, violeta), zīmulis, krāsu 

zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, uzstūris), zīmuļu asināmais, dzēšgumija, 

cirkulis, transportieris, līme, marķieris. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai 
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PIELIKUMS  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 
 

 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA 

PROGRAMMAS (KODS 31011011) 

10.KLASEI  

 

Mācību priekšmets Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 3 līniju burtnīcas 

Literatūra 1 plānā rūtiņu klade 

Angļu valoda 

I svešvaloda 

1 biezā rūtiņu klade 

1 līniju burtnīca 

Krievu valoda II 

svešvaloda 

2 līniju burtnīcas 

 

Matemātika 1 biezā rūtiņu klade (A4 formāta) 

2 rūtiņu burtnīcas 

Ģeogrāfija 1 rūtiņu klade, divu krāsu pildspalvas, zīmulis 

Vēsture 1 biezā rūtiņu klade 

 

Bioloģija 1 plānā rūtiņu klade 

Fizika 1 rūtiņu klade 

1 rūtiņu burtnīca 

Zinātniskais kalkulators 

Ķīmija 1 rūtiņu klade 

2 „kabatiņas” 

Mūzika  

Veselības mācība 1 rūtiņu burtnīca 

Ekonomika Bieza rūtiņu klade 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Informātika  

Psiholoģija 1 plānā klade 

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, dažādu krāsu pildspalvas (piem.zaļa, violeta), zīmulis, 

krāsu zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, uzstūris), zīmuļu asināmais, 

dzēšgumija, cirkulis, transportieris, līme, marķieris. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai 
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PIELIKUMS  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 
 

 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN 

TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMAS (kods 31013011)  

10.KLASEI 

          

Mācību priekšmets Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 3 līniju burtnīcas 

Literatūra 1 plānā rūtiņu klade 

Angļu valoda 

I svešvaloda 

1 biezā rūtiņu klade 

1 līniju burtnīca 

Krievu valoda II 

svešvaloda 

2 līniju burtnīcas 

 

Matemātika 1 biezā rūtiņu klade (A4 formāta) 

2 rūtiņu burtnīcas 

Ģeogrāfija 1 rūtiņu klade, divu krāsu pildspalvas, zīmulis 

Vēsture 1 biezā rūtiņu klade 

 

Bioloģija 1 plānā rūtiņu klade 

Fizika 1 rūtiņu klade 

1 rūtiņu burtnīca 

Zinātniskais kalkulators 

Ķīmija 1 rūtiņu klade,  

2 „kabatiņas” 

Mūzika  

Veselības mācība 1 rūtiņu burtnīca 

Ekonomika Bieza rūtiņu klade 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Informātika  

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, dažādu krāsu pildspalvas (piem.zaļa, violeta), zīmulis, 

krāsu zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, uzstūris), zīmuļu asināmais, 

dzēšgumija, cirkulis, transportieris, līme, marķieris. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai 
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PIELIKUMS  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 
 

 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA 

PROGRAMMAS (KODS 31011011) 

11.KLASEI  

 

Mācību priekšmets Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 3 līniju burtnīcas 

Literatūra 1 plānā rūtiņu klade 

Angļu valoda 

I svešvaloda 

1 līniju burtnīca 

1 biezā rūtiņu klade 

Krievu valoda 

II svešvaloda 

2 līniju burtnīcas 

1 plānā rūtiņu klade 

Matemātika 1 biezā rūtiņu klade (A4 formāta) 

2 rūtiņu burtnīcas 

Ģeogrāfija 1 rūtiņu klade, divu krāsu pildspalvas, zīmulis 

Vēsture 1 biezā rūtiņu klade 

Bioloģija 1 plānā rūtiņu klade 

Ķīmija 1 rūtiņu klade 

 2 „kabatiņas” 

Ekonomika 1 biezā rūtiņu klade (turpina no 10.klases) 

Mūzika Nošu burtnīca 

1 rūtiņu burtnīca 

Fizika  1 rūtiņu klade 

1 rūtiņu burtnīca 

Zinātniskais kalkulators 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Informātika  

Kulturoloģija 1 biezā rūtiņu klade 

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, dažādu krāsu pildspalvas (piem.zaļa, violeta), zīmulis, krāsu 

zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, uzstūris), zīmuļu asināmais, dzēšgumija, 

cirkulis, transportieris, līme, marķieris. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai 
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PIELIKUMS  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 
 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN 

TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMAS (KODS 31013011)  

11.klasei 
 

Mācību priekšmets Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 2 līniju burtnīcas 

Literatūra 1 plānā rūtiņu klade 

Angļu valoda 

I svešvaloda 

1 līniju burtnīca 

1 biezā rūtiņu klade 

Krievu valoda 

II svešvaloda 

1 līniju burtnīca 

1 plānā rūtiņu klade 

Matemātika 1 biezā rūtiņu klade (A4 formāta) 

2 rūtiņu burtnīcas 

Ģeogrāfija 1 rūtiņu klade, divu krāsu pildspalvas, zīmulis 

Vēsture 1 biezā rūtiņu klade 

Bioloģija 1 plānā rūtiņu klade 

Ķīmija 1 rūtiņu klade,  

2 „kabatiņas” 

 kalkulators 

Ekonomika 1 biezā rūtiņu klade (turpina no 10.klases) 

Mūzika Nošu burtnīca 

1 rūtiņu burtnīca 

Fizika  1 rūtiņu klade 

1 rūtiņu burtnīca 

Zinātniskais kalkulators 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam). 

Informātika  

Kulturoloģija 1 biezā rūtiņu klade 

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, dažādu krāsu pildspalvas (piem.zaļa, violeta), zīmulis, krāsu 

zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, uzstūris), zīmuļu asināmais, dzēšgumija, 

cirkulis, transportieris, līme, marķieris. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai 
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PIELIKUMS  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 
 

 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA 

PROGRAMMAS (KODS 31011011) 

12.KLASEI 

 

Mācību 

priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 1 līniju burtnīcas 

Literatūra 1 plānā rūtiņu klade (turpina) 

Angļu valoda 

I svešvaloda 

1 biezā rūtiņu klade 

1 līniju burtnīca 

Krievu valoda 

II svešvaloda 

1 līniju burtnīcas 

1 plānā rūtiņu klade 

Matemātika A4 biezā rūtiņu klade 

2 rūtiņu burtnīcas 

Vēsture 1 biezā rūtiņu klade 

Bioloģija 1 plānā rūtiņu klade 

Ķīmija 1 rūtiņu klade, 

 2 „kabatiņas” 

 kalkulators 

Fizika  1 rūtiņu klade 

1 rūtiņu burtnīca 

Zinātniskais kalkulators 

Ekonomika 1 biezā rūtiņu klade (turpina) 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam) 

Informātika  

Mūzika Nošu burtnīca 

1 rūtiņu burtnīca 

Kulturoloģija 1 biezā rūtiņu klade (turpina) 

Psiholoģija 1 rūtiņu klade 

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, dažādu krāsu pildspalvas (piem.zaļa, violeta), zīmulis, krāsu 

zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, uzstūris), zīmuļu asināmais, dzēšgumija, 

cirkulis, transportieris, līme, marķieris. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai 
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PIELIKUMS  

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

 direktora 2018.gada 15.maija rīkojumam Nr.27 

Skrīveru novadā 

INDIVIDUĀLO MĀCĪBU LĪDZEKĻU UN PIEDERUMU, 

 KURUS IEGĀDĀJAS SKOLĒNU VECĀKI, SARAKSTS  

2018./2019.mācību gadam 
 

 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN 

TEHNIKAS VIRZIENA PROGRAMMAS (KODS 31013011)  

12.KLASEI 

 

Mācību priekšmets Individuālie mācību līdzekļi un piederumi 

Latviešu valoda 1 līniju burtnīca 

Literatūra 1 plānā rūtiņu klade (turpina) 

Angļu valoda 

I svešvaloda 

1 biezā rūtiņu klade 

1 līniju burtnīca 

Krievu valoda II 

svešvaloda 

1 līniju burtnīca 

1 plānā rūtiņu klade 

Matemātika A4 biezā rūtiņu klade  

1 plānā rūtiņu klade 

Vēsture 1 biezā rūtiņu klade 

Bioloģija 1 plānā rūtiņu klade 

Ķīmija 1 rūtiņu klade, 

 2 „kabatiņas”  

Fizika  1 rūtiņu klade 

1 rūtiņu burtnīca 

Zinātniskais kalkulators 

Ekonomika 1 biezā rūtiņu klade (turpina) 

Sports Sporta tērps (īsais, garais) 

Sporta apavi (sporta zālei, stadionam) 

Informātika  

Kulturoloģija 1 biezā rūtiņu klade (turpina) 

Pamatpiederumi 

mācību darbam 

Pildspalva, dažādu krāsu pildspalvas (piem.zaļa, violeta), zīmulis, krāsu 

zīmuļi, lineāli (15 cm, 30 cm, uzstūris), zīmuļu asināmais, dzēšgumija, 

cirkulis, transportieris, līme, marķieris. 

 

Maiņas apavi, maisiņš apavu glabāšanai 

 

 

 


