
7. klases skolēnu individuālie mācību līdzekļi 2022./2023.m.g. 

  
Mācību 

priekšmets 
Nepieciešamie mācību līdzekļi 

Latviešu valoda Iepriekšējā gada mapīte pārbaudes darbu glabāšanai, likumu klade (iepriekšējā mācību 

gada), 2 līniju burtnīcas, A4 formāta līniju lapas (1 iepakojums), krāsainie papīri (1 

iepakojums) 

Literatūra Lasītāja dienasgrāmata (iepriekšējā mācību gada), klade (līniju). 

Angļu valoda Līniju klade (var turpināt iepriekšējo), 1 līniju burtn., A4 ātršuvēja mapīte 

Krievu valoda Līniju klade. 

Matemātika Biezā klade, likumu klade ( iepriekšējā mācību gada), A4 ātršuvēja mapīte, lineāls, 

uzstūris, transportieris, cirkulis 

Datorika  
Bioloģija A4 ātršuvēju mapīte ar rūtiņu lapām, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi 

Ģeogrāfija Pierakstu klade (rūtiņu vai līniju) 

Latvijas un 

pasaules vēsture A4 ātršuvēja plānā mapīte, A4 rūtiņu papīrs(1 paka) 

Sociālās zinības A4 ātršuvēja plānā mapīte 

Datorika  
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. 

Dizains un 

tehnoloģija 
Stellītes aušanai ar pērlītēm (vai pašdarinātas stellītes no kastes vāka, grāmatas), 

pērļošanas adata vai smalka šujamadata, lineāls, šķēres, plata kartona sloksne, pērlītes, 

pērlītes diegs vai žilka, rotaslietu aizdares un cita furnitūra, līme, kokvilnas dzija, 

saplāksnis, papīra nazis. 

Sports un 

veselība Sporta tērps un apavi atbilstoši laika apstākļiem sportošanai telpās un ārā. 

Teātra māksla 
 

Mūzika Rūtiņu burtnīca pierakstiem 

Vizuālā māksla A3 un A4 bloks, skiču bloks, rūtiņu burtnīca teorijai, skicēm, krāsains papīrs, kartons, 

guašas 12 kr., 3 dažāda lieluma otiņas, krāsains papīrs, kartons, zīmuļi dažādas cietības, 

dzēšgumija, zīmuļu asināmais un krāsu zīmuļi, flomāsteri, tumšākas krāsas marķieris, 

vaska vai pasteļkrītiņi, līme, līmes zīmulis, otas, salvetes, 30 cm. lineāls, trijstūra 

lineāls, kabatas lukturītis, papīra nazis, digitālie rīki-ierīce fotografēšanai; plastilīns un 

dažādi apjomu veidojoši materiāli, stieple, t.sk. dabas materiāli, šķēres u.c., fotoaparāts 

vai telefons. Izejmateriāli darbam divatā: 3 dažādu mērogu cilvēku modelīši, kociņi, 

dažāda izmēra, veidu papīrs, biezs kartons pamatnei, krāsas, biezuma, faktūras kastes, 

materiālu atgriezumi; detaļas, sadzīves krikumi un nieki; Darba piederumi / instrumenti 

darbam pāri: līmes pistole ar līmes patronām, knaibles, dārza šķēres, metāla lineāli, 

maketēšanas vai kancelejas nazis, PVA līme, Izmantojam mācību līdzekļus no 

iepriekšējā mācību gada! 

Citi piederumi Penālis ar piederumiem (2 zilas pildspalvas, 2 uzasināti parastie zīmuļi, dzēšgumija, 

zīmuļu asināmais), šķēres, līmes zīmulis, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

līmlapiņas (dažādu krāsu),pāraujamie apavi, 

 


