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Mācību priekšmets Nepieciešamie mācību līdzekļi 

Latviešu valoda Līniju klade, likumu klade, 2 līniju burtnīcas, A4 mape ātršuvējs 

Literatūra Līniju vai rūtiņu klade 

Angļu valoda Līniju klade, līniju burtnīca, A4 mape ātršuvējs 

Krievu valoda Līniju klade, līniju burtnīca, A4 mape ātršuvējs 

Matemātika 
Biezā klade , 2 rūtiņu burtnīcas, A 4 ātršuvēja mapīte, lineāls, uzstūris, transportieris, izturīgs cirkulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi (6 

gab.), šķēres, līmes zīmulis, kalkulators ( vienkāršais, telefona kalkulators neder) 

Inženierzinības 
Karstā līme (līmes pistolei), plastilīns, baloni, alumīnija folija. Pa vasaru sakrāj otrreiz izmantojamus materiālus: kartons, kartona kastes, 

saldējuma kociņi, salmiņi, putuplasts, porolons, kompaktdiski, PET pudeles un to korķi, vienreizlietojamās šļirces, gultņa lodītes. 

Bioloģija A4 ātršuvēja mapīte, A4 rūtiņu lapas, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi (6 gab.)  

Ģeogrāfija Pierakstu klade (rūtiņu vai līniju) 

Latvijas un pasaules 

vēsture 
A 4 ātršuvēja mapīte, A 4 rūtiņu bloks. 

Sociālās zinības A4 ātršuvēja mapīte, turpina iesāktos pierakstus. 

Dizains un 

tehnoloģija 

Mulinē diegi (4 krāsas), pērļošanas adata vai smalka šujamadata, pērlītes 8-10 izmērs, žilka (makšķeraukla), lineāls, šķēres, diega 

spolīte.  

Sports un veselība 
Peldēšanas brilles, gumijas cepurīte, gumijas čības, peldēšanas tērps(meitenēm ieteicams kopējais), dvielis, dušas želeja, šampūns, 

ķemme, mazgāšanās sūklis. Sporta tērps un apavi atbilstoši laika apstākļiem sportošanai telpās un ārā. 

Mūzika Rūtiņu burtnīca pierakstiem.  

Vizuālā māksla 

A3formāta zīmēšanas papīrs/kartons, uz kura gleznot; skiču papīrs; kartons modeļiem - dažāda formāta, dažādu krāsu un biezuma, 

aplikāciju papīrs. Dažādi zīmuļi (dažādas cietības, krāsu un grafīta); flomāsteri, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, akrila (vai guaša) krāsu 

komplekts ar plašu krāsu spektru, paletes sagataves, dažādas vidēja lieluma otas, šķēres, papīra nazis, līme (zīmuļlīme un PVA līme), 

ūdens trauks; dažādu izmēru, krāsu, biezuma un faktūras visdažādāko materiālu atgriezumi, līmes pistole ar līmes patronām, knaibles, 

dārza šķēres, metāla lineāli. (Individuālās aizsardzības līdzekļi-priekšauts, gumijas cimdi).  

Citi piederumi 
Penālis ar piederumiem (2 zilas pildspalvas, 2 uzasināti parastie zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu asināmais), piezīmju blociņš vai lapiņas, 

uzasinātas šķēres, pāraujamie apavi (izturīgā maisiņā).  

 


