
 

DAUGAVPILS 13. VIDUSSKOLA 

Individuālo  mācību piederumi saraksts skolēniem, kas jāpērk vecākiem 

2020./2021. m. g. 
 

 

 Mācību 

priekšmets  
 

 

1. klase 

    
 

 

2. klase 

 

3. klase  
 

Visos mācību 

priekšmetos 

 (izņemot sportu) 

penālis, pildspalvas, parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi dzēšgumija, zīmuļu  

asināmais, lineāls, vāciņi burtnīcām un mācību grāmatām 

 

 Angļu valoda  

5  šaurlīniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

5  šaurlīniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

5  šaurlīniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

 

 Krievu valoda  
 

10 šaurlīniju burtnīcas  

 

10 šaurlīniju burtnīcas 10 platlīniju burtnīcas 

Latviešu  

valoda un literatūra 

5  šaurlīniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 
 

 

5  šaurlīniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

5  platlīniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.) 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

 

 Matemātika  
 

20 rūtiņu burtnīcas ar 

malām  

20 rūtiņu burtnīcas ar 

malām  

20 rūtiņu burtnīcas ar 

malām  

Dabaszinības  

 

biezā rūtiņu klade (24 

lpp.)  

biezā rūtiņu klade (24 

lpp.) 

biezā rūtiņu klade (24 

lpp.) 

Sociālās zinības  

Ētika 

-- -- -- 

Mājturība un 

tehnoloģijas  

 

 zīmēšanas albums 

(formāts A4)  

krāsainais papīrs 

kartons (balts un krāsains) 

vaskadrāna 

plastilīns, šķēres, līme 

zīmēšanas albums 

(formāts A4) 

krāsainais papīrs 

kartons (balts un krāsains) 

vaskadrāna 

plastilīns, šķēres, līme, 

flomāsteri 

vilnas diegi, tamboradata, 

adata, diegi, pogas 

zīmēšanas albums 

(formāts A4) 

krāsainais papīrs 

kartons (balts un 

krāsains) 

vaskadrāna 

plastilīns, šķēres, līme, 

vilnas diegi, 

tamboradata, 

Sports  

 

sporta tērps un apavi 

Vizuāla māksla  

 

zīmēšanas albums (formāts 

A4), akvareļkrāsas, guaša 

krāsas, vaskadrāna, otas , 

krāsainais papīrs, kartons 

zīmēšanas albums 

(formāts A4), 

akvareļkrāsas, guaša 

krāsas, vaskadrāna, otas , 

krāsainais papīrs, kartons 

zīmēšanas albums 

(formāts A4), 

akvareļkrāsas, guaša 

krāsas, vaskadrāna, otas , 

krāsainais papīrs, kartons 

Solfedžo  3 nošu burtnīca  
(formāts A5) 

3 nošu burtnīca  
(formāts A5) 

3 nošu burtnīca  
(formāts A5) 

Instrumenta apguve nošu burtnīca nošu burtnīca nošu burtnīca 

Mūzika 1 rūtiņu burtnīca 1 rūtiņu burtnīca 1 rūtiņu burtnīca 

 

  



 

 

 Mācību 

priekšmets  
 

 

4. klase 

   
 

 

5. klase 

 

6. klase  
 

Visos mācību 

priekšmetos 

 (izņemot sportu) 

penālis, pildspalvas, parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi dzēšgumija, zīmuļu  

asināmais, lineāls, līme, šķēres, vāciņi burtnīcām un mācību grāmatām 

 

 Angļu valoda  

5  līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

 

5  līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

5 burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

 Krievu valoda  
 

6 līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (36 

lpp.) 

6 līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (36 

lpp.) 

6 līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (36 

lpp.) 

Literatūra rūtiņu klade (36 lpp.) rūtiņu klade (36 lpp.) biezā rūtiņu klade (36 

lpp.) 

Latviešu  

valoda un literatūra 

5  līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 
 

 

5  līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

5  līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.) 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

 Matemātika  
 

20 rūtiņu burtnīcas ar 

malām  

 

20 rūtiņu burtnīcas ar 

malām  

20 rūtiņu burtnīcas ar 

malām  

Dabaszinības  

 

biezā rūtiņu klade (36 

lpp.)  

biezā rūtiņu klade (36 

lpp.)  

biezā rūtiņu klade (36. 

lpp.)  

Sociālās zinības  

 

1 rūtiņu burtnīca 1plāna 

mapīte ar kabatiņām (darba 

lapām) 

1 rūtiņu burtnīca, 1plāna 

mapīte ar kabatiņām 

(darba lapām) 

1 biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

Mājturība un 

tehnoloģijas (zēni) 

 

 

 

 

1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

 

zīmēšanas albums 

(formāts A4)  

krāsainais papīrs 

vaskadrāna 

zīmēšanas albums 

(formāts A4)  

krāsainais papīrs 

vaskadrāna 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

(meitenes) 

vilnas diegi, tamboradata, 

mulinē diegi, adata 

vilnas diegi, adāmadata, 

mulinē diegi, adata 

Sports  sporta tērps un apavi 

Vizuāla māksla  

 

2 zīmēšanas albums 

(formāts A4), 

akvareļkrāsas, guaša krāsas, 

vaskadrāna, otas  

2 zīmēšanas albums 

(formāts A4), 

akvareļkrāsas, guaša 

krāsas, vaskadrāna, otas , 

krāsainais papīrs, kartons 

zīmēšanas albums 

(formāts A4), 

akvareļkrāsas, guaša 

krāsas, vaskadrāna, otas , 

krāsainais papīrs, kartons 

Solfedžo  3 nošu burtnīca  
(formāts A5) 

 

3 nošu burtnīca  
(formāts A5) 

3 nošu burtnīca  
(formāts A5) 

Instrumenta apguve nošu burtnīca nošu burtnīca nošu burtnīca 

Mūzika 1 rūtiņu burtnīca 

 

1 rūtiņu burtnīca 1 rūtiņu burtnīca 

Informātika  biezā rūtiņu klade 

(48lpp.) 

biezā rūtiņu klade 

(48lpp.) 

Datorika biezā rūtiņu klade (48lpp.)   

Latvijas vēsture 

Pasaules vēsture 

- -- 1 biezā rūtiņu klade (48 

lpp.) 

 



 Mācību 

priekšmets  
 

7. klase 

 

8. klase 9. klase  
 

Visos mācību 

priekšmetos 

 (izņemot sportu) 

penālis, pildspalvas, parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi dzēšgumija, zīmuļu  

asināmais, lineāls, līme, šķēres, vāciņi burtnīcām un mācību grāmatām 

 

 Angļu valoda  

5  līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

5 līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

5  līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

 Krievu valoda  
 

6  līniju burtnīcas, biezā 

rūtiņu klade (36 lpp.) 

6  līniju burtnīcas, biezā 

rūtiņu klade (36 lpp.) 

6  līniju burtnīcas, biezā 

rūtiņu klade (36 lpp.) 

Literatūra biezā rūtiņu klade (36 

lpp.) 

biezā rūtiņu klade (36 

lpp.) 

biezā rūtiņu klade (36 

lpp.) 

Latviešu  

valoda un literatūra 

5 līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

5  līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

5 līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.) 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

 Matemātika  
 

20 rūtiņu burtnīcas ar 

malām, biezā rūtiņu 

klade (48 lpp.), cirkulis, 

trijstūris, transportieris 

20 rūtiņu burtnīcas ar 

malām, biezā rūtiņu 

klade (48 lpp.). cirkulis, 

trijstūris, transportieris 

20 rūtiņu burtnīcas ar 

malām, biezā rūtiņu 

klade (48 lpp.), cirkulis, 

trijstūris, transportieris 

Bioloģija 

 

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.)  

biezā rūtiņu klade 

(48.lpp) 

biezā rūtiņu klade (48. 

lpp.)  

Ķīmija  rūtiņu klade (48 lpp.)  rūtiņu klade (48 lpp.)  

Ģeogrāfija rūtiņu klade (48 lpp.)  rūtiņu klade (48 lpp.)  rūtiņu klade (48 lpp.)  

Fizika  rūtiņu klade (48 lpp.)  rūtiņu klade (48 lpp.)  

Inženierzinības biezā rūtiņu klade (48 

lpp.)  

  

Sociālās zinības  

 

1 biezā rūtiņu klade (48 

lpp.) 

1 biezā rūtiņu klade (48 

lpp.) 

1 biezā rūtiņu klade (48 

lpp.) 

Mājturība un 

tehnoloģijas (zēni) 

 

 

 

 

1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

 

zīmēšanas albums 

(formāts A4)  

krāsainais papīrs 

vaskadrāna 

zīmēšanas albums 

(formāts A4)  

krāsainais papīrs 

vaskadrāna 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

(meitenes) 

 

vilnas diegi, adāmadata, 

mulinē diegi, adata 

vilnas diegi, adāmadatas, 

tamboradata, mulinē 

diegi, adata (pēc izvēles, 

kādu darbu izstrādās) 

Sports  sporta tērps un apavi 

Vizuāla māksla  

 

zīmēšanas albums (formāts 

A4), akvareļkrāsas, guaša 

krāsas, vaskadrāna, otas , 

krāsainais papīrs, kartons 

zīmēšanas albums 

(formāts A4), 

akvareļkrāsas, guaša 

krāsas, vaskadrāna, otas , 

krāsainais papīrs, 

kartons 

zīmēšanas albums 

(formāts A4), 

akvareļkrāsas, guaša 

krāsas, vaskadrāna, otas , 

krāsainais papīrs, kartons 

Solfedžo  3 nošu burtnīca  
(formāts A5) 

3 nošu burtnīca  
(formāts A5) 

3 nošu burtnīca  
(formāts A5) 

Instrumenta apguve nošu burtnīca nošu burtnīca nošu burtnīca 

Mūzika 1 rūtiņu burtnīca 1 rūtiņu burtnīca 1 rūtiņu burtnīca 

Datorika biezā rūtiņu klade 

(48lpp.) 

  

Latvijas vēsture 

Pasaules vēsture 

- -- 1 biezā rūtiņu klade (48 

lpp.) 



Mācību priekšmets 10. klase 

   
 

11. klase 12. klase  
 

Visos mācību 

priekšmetos 

 (izņemot sportu) 

 
penālis, pildspalvas, parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi dzēšgumija, zīmuļu  

asināmais, lineāls, līme, šķēres, vāciņi burtnīcām un mācību grāmatām 

 

 Angļu valoda  

5  līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

5 līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

5  līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

 Krievu valoda  

un literatūra 

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

10 līniju burtnīcas 

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

10 līniju burtnīcas 

biezā rūtiņu klade (48 

lpp.), 1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 

Vācu valoda  2 līniju burtnīcas  

biezā rūtiņu klade  

(48 lpp.), 

  

Latviešu  

valoda  

5 līniju burtnīcas  

1 biezā rūtiņu klade (48 lpp.), 1plāna mapīte ar kabatiņām (darba lapām) 

Literatūra 1 biezā rūtiņu klade (48 lpp.), 1plāna mapīte ar kabatiņām (darba lapām) 

Matemātika  
 

20 rūtiņu burtnīcas ar malām  

biezā rūtiņu klade (48 lpp.), cirkulis, trijstūris, transportieris 

Bioloģija biezā rūtiņu klade (48 lpp.)  

Ķīmija biezā rūtiņu klade (48 lpp.)  

Ģeogrāfija biezā rūtiņu klade (48 lpp.)   

Fizika biezā rūtiņu klade (48 lpp.)  

Ekonomika biezā rūtiņu klade (48 lpp.)  

Sociālās zinības un 

vēsture 

1 biezā rūtiņu klade  

(48 lpp.) 

  

Latvijas un pasaules 

vēsture 

- 1 biezā rūtiņu klade (48 lpp.) 

Sports  sporta tērps un apavi 

Vizuāla māksla  

 

zīmēšanas albums (formāts 

A4), akvareļkrāsas, guaša 

krāsas, vaskadrāna, otas , 

krāsainais papīrs, kartons 

zīmēšanas albums 

(formāts A4), 

akvareļkrāsas, guaša 

krāsas, vaskadrāna, otas , 

krāsainais papīrs, 

kartons 

zīmēšanas albums 

(formāts A4), 

akvareļkrāsas, guaša 

krāsas, vaskadrāna, otas , 

krāsainais papīrs, kartons 

Solfedžo  3 nošu burtnīca s 
(formāts A5) 

3 nošu burtnīcas  
(formāts A5) 

3 nošu burtnīcas  
(formāts A5) 

Informātika    

Programmēšanas 

pamati 

   

Dizains un 

tehnoloģijas  

1plāna mapīte ar 

kabatiņām (darba lapām) 
 

Mūzikas elementārā 

teorija 

  

 

nošu burtnīca nošu burtnīca 

Mūzika 1 rūtiņu burtnīca 1 rūtiņu burtnīca  

Solfedžo nošu burtnīca nošu burtnīca nošu burtnīca 

Instrumenta apguve nošu burtnīca nošu burtnīca nošu burtnīca 

 

 


