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Mācību priekšmets Nepieciešamie mācību līdzekļi 

Latviešu valoda 
2 līniju burtnīcas. Turpina veco likumu kladi. Zīmulis, lineāls, krāsainās pildspalvas. 

Literatūra Klade ( vecajā turpina). Lasīšanas klade ( turpina ). Krāsainie zīmuļi, pildspalvas, flomāsteri. 

Angļu valoda Biezā līniju klade, 2 līniju burtnīcas, klade - likumiem, A4 ātršuvēja mapīte ar kabatiņām 

Krievu valoda 
Biezā klade (līniju), 2 līniju burtnīcas, klade- likumiem, A4 mapīte 

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

krāsainie zīmuļi (6 gab.), šķēres, līmes zīmulis, kalkulators  

Bioloģija Iepriekšēja gada pieraksti, parastais zīmulis, džēšgumija, krāsainie zīmuļi (6 gab.) līmes zīmulis, šķēres, lineāls. 

Fizika 
Biezā klade (diviem mācību gadiem), rūtiņu burtnīca, A 4 ātršuvēja mapīte, kalkulators, transportieris, parastais 

zīmulis, džēšgumija, krāsainie zīmuļi (6 gab.), līmes zīmulis, šķēres, lineāls. 

Ķīmija Biezā klade diviem mācību gadiem, rūtiņu burtnīca, A 4 ātršuvēja mapīte, kalkulators ( vienkāršais, telefona 

kalkulators neder) 

Ģeogrāfija 
Rūtiņu klade (var būt iepriekšējā gada) 

Latvijas vēsture Pierakstu klade. Var turpināt iesākto. Pildspalva, lineāls, parastais un krāsainie zīmuļi. 

Pasaules vēsture Pierakstu klade. Var turpināt iesākto. Pildspalva, lineāls, parastais un krāsainie zīmuļi. 

Sociālās zinības 1 A4 plānā ātršuvēja mapīte, 1 paka A4 rūtiņu papīrs. 

Mājturība un 

tehnoloģijas 
Dažādu izmēru un materiālu pērlītes, rotaslietu aizdares materiāli, adata aušanai ar pērlītēm, šujamadata, 

saspraužamās adatas (kniepadatas), kokvilnas dzija, līme. Auduma šķēres, audums, šujamie diegi, aizdares furnitūra, 

materiāls (papīrs) piegrieztņu konstruēšanai. 

Sports Sportošanai zālē- sporta tērps, krekls, šorti, tīri sporta apavi.  

Stadionā- sporta tērps(atbilstošs laika apstākļiem), apavi, vējjaka, cepure, cimdi pēc vajadzības.  

Peldēšanai-baseina čības, cepurīte, peldkostīms meitenēm(kopējais), peldbikses zēniem(šorti bez kabatām), 

mazgāšanās līdzekļi- dušas želeja, šampūns, lielais dvielis, ķemme(suka).  

Mūzika Pierakstu klade 

Vizuālā māksla Zīmēšanas papīra bloki A4-mazais un A3 -lielais; rūtiņu burtnīca(skicēm un teorijai),parastie zīmuļi-dažādas cietības kopā 4 

gab.(H,HB,B2, B5),zīmuļu asināmais, papīra nazītis, dzēšgumija, zīmuļkrāsas, pasteļi vai vaska krītiņi, flomāsteri, 

marķieri,lineāli-30 cm un taisnleņķa , ūdenskrāsas (vēlams mīkstas-medus bāze),4 otas dažāda platuma -ļoti platu, šauru, guašai 

un ūdenskrāsām-mīkstākas+ līmes zīmulīti,+ līmes otiņu,A4 kartons, A4 aplikācijas papīrs, šķēres, plastilīns vai veidošanas 

materiāls, savākt kolāžām kādu reklāmas bukletu, žurnālus.(Ja kaut kas ir labā kvalitātē un pietiekošā daudzumā no 

iepriekšējiem gadiem, tad var nepirkt un atstāt to pašu). 

 


