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

  

Mācību priekšmets Nepieciešamie mācību līdzekļi 

Latviešu valoda 2 līniju klades ( rakstu darbiem un atgādnēm) , 1 līniju burtnīca,  

Literatūra 1 līniju klade lit. pierakstiem.( var turpināt iepriekšējā gada ) 

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

Krievu valoda 
Līniju klade (var turpināt iepriekšējo), mapīte, līniju burtnīca 

Matemātika Biezā klade (var turpināt iepriekšējā gada), A4 ātršuvēja mapīte 

Bioloģija A4 ātršūvēju mapīte ar rūtiņu lapām (var turpināt iesāktos pierakstus) 

Fizika 
Biezā klade (turpini 8.klasē iesākto) , A 4 ātršuvēja mapīte (turpini 8.kl.mapē) 

Ķīmija Biezā rūtiņu klade, A4 ātršuvēja mapīte, 

Ģeogrāfija Rūtiņu klade vai turpina iesāktos pierakstus. 

Latvijas un pasaules 

vēsture Turpina iesāktos pierakstus 

Sociālās zinības Turpina iesāktos pierakstus 

Datorika  
Dizains un tehnoloģijas Papīrs, kartons, saplāksnis, LED diožu lentes, strāvas avots (krona) u. tml. 

,dabas materiāli, izšūšanas audums 60x60 cm, dzija, adata, līme, šķēres, 

audums, kartons. 

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

Mūzika Pierakstu burtnīca mūzikas vēstures konspektiem 

Vizuālā māksla Izejmateriāli: dators, fotoaparāts vai kamera telefonā, planšetdatorā, A3 un A4 

bloks, skiču bloks, rūtiņu burtnīca teorijai, skicēm, krāsains papīrs, kartons, 

guašas 12 kr., 3 dažāda lieluma otiņas, (vai akrila kr. gleznas elementu 

kopēšanai) krāsains papīrs, kartons, zīmuļi dažādas cietības, mīksti zīmuļi B2 

skicēšanai, dzēšgumija, zīmuļu asināmais un krāsu zīmuļi, flomāsteri, vaska vai 

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

digitālie rīki-ierīce fotografēšanai; plastilīns un dažādi apjomu veidojoši 

materiāli, stieple, t.sk. dabas materiāli, šķēres, papīra nazītis u.c., materiāli 

animācijas, ēnu teātra, vai performances izveidei-dekorācijas, kamera, aizkari, 

prožektori, skaņu pavadījums u.c. atbilstoši katra mākslas projekta vajadzībām. 

Izmantojam mācību līdzekļus no iepriekšējā mācību gada! 

Citi piederumi Penālis ar piederumiem- 2 zilās lodīšu pildspalvas, 2 parastie zīmuļi, 

dzēšgumija, līmes zīmulis, šķēres, lineāls, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

līmlapiņas (dažādu krāsu), uzstūris, transportieris, kalkulators, cirkulis, 

pāraujamie apavi. 

 


