
 Mācību līdzekļu saraksts 
 

Mācību līdzekļu saraksts apspriest Skolas padomes sēdē 21.11.2022. 

 

Sākumskola (1.-3.kl.) 

Individuālie mācību piederumi: 

 

• tumši zila pildspalva, 

• 2-3 krāsu pildspalvas, 

• parastais (grafīta) zīmulis, 

• 1 iepakojums krāsainie zīmuļi, 

• 1 iepakojums flomāsteri (vismaz 6 krāsas), 

• 2 gb. lineāli – 15 cm un 30 cm, 

• dzēšgumija, 

• zīmuļu asināmais, 

• šķēres ar noapaļotiem galiem, 

• līmes zīmulis, 

• PVA līme 

 

Ikdienai nepieciešams: skolas soma, penālis, mapes, vāciņi grāmatu un burtnīcu apvākošanai, maiņas apavi (auduma maisiņā). 

 
Mācību priekšmeti Nodrošina skola Nodrošina vecāki 

Matemātika 

 

Mācību grāmatas un darba burtnīcas. 

Transportieru un cirkuļu komplekti, Lineāli (1 m), 

komplekti “Daļas” , “Ģeometriskās figūras”, 

”Nauda” Pulksteņu modeļi. 

 

Burtnīcas 12.lpp.(vai 18.lpp.) rūtiņu 2 gab. 

 

 

Latviešu, krievu, angļu valodas 

 

Mācību grāmatas un darba burtnīcas Burtnīcas 12.lpp.(vai 18.lpp.) līniju 6 gab. 

Dabaszinības 

 

Mācību grāmatas un darba burtnīcas 

Eksperimentu komplekts grupu darbam "Elektrība", 

Eksperimentu komplekts "Gaisma un ēna",  

Burtnīcas 12.lpp.(vai 18.lpp.) rūtiņu 1 gab. 

 



Eksperimentu komplekts "Svari un līdzsvars" 

 

Sociālās zinības 

 

Darba burtnīcas Burtnīcas 12.lpp.(vai 18.lpp.) rūtiņu 1 gab. 

 

Vizuālā māksla 

 

Darba lapas 

Pēc nepieciešamības: krāsainie zīmuļi, parastie 

zīmuļi, flomāsteri, dažāda platuma  otas, albums, 

guaša,  ūdenskrāsas, plastmasas ūdens glāzes 

 

3 dažāda platuma  otas, zīmēšanas albums A4 (20 

lapas),  guaša,  ūdenskrāsas, plastmasas ūdens 

glāzes, vaskadrāna.  

 

Dizains un tehnoloģija Tehniskais nodrošinājums:  

Pēc nepieciešamības: plastilīns, PVA līme, otiņa, 

lupatiņas, māls, plastika, dažādu veidu papīrs 

(krāsains kartons, aplikāciju papīrs, kreppapīrs u. 

tml.), vienreizlietojamie papīra šķīvji, diegs, mīksts, 

plāns filcs, pogas, dzija, krāsains kartons, adata; 

dēlītis, galvassega, stieplītes, pielīmējamas actiņas, 

audums, sērkociņi vai zobu bakstāmie kociņi; 

kancelejas nazis, līmlente, knaģi, tapas, 

putukartons, auklas; 

 

 

cirkulis, plastilīns, otiņa, lupatiņa, priekšauts, māls, 

plastika, dažādu veidu papīrs (krāsains kartons, 

aplikāciju papīrs, kreppapīrs u. tml. ), 

vienreizlietojamie papīra šķīvji, dažādu veidu 

maizes šķēles (2–3), uz maizes smērējams produkts, 

produkti likšanai uz maizes; diegs, mīksts, plāns 

filcs vismaz divās krāsās, vairākas pogas ar 2-4 

caurumiem, ar “kājiņu”, mulinē diegi,  sutaža 

diegi/auklas, dzija, krāsains kartons, adata ar asu 

galu, tamboradata, galdauts, piemērotas salvetes, 

pārtikas produkti un piedevas; dārzeņi, izejvielas 

salātu mērcei, 

kokteiļa sastāvdaļas, dēlītis, galvassega, stieplītes, 

pielīmējamas actiņas, audums, zobu bakstāmie 

kociņi; cimds vai zeķe; kancelejas nazis, līmlente, 

knaģi, tapas, putukartons, auklas, sk. Pielikums 1 

 

Sports un veselība Sporta aprīkojums un inventārs 

 

Sporta apģērbs un apavi, maisiņš sporta tērpa 

glabāšanai. 

2.klasei - piederumi peldēšanai (peldkostīms, 

peldbikses, peldcepure, dvielis, švamme, dušas 

želeja, gumijas čības) 

 
Mūzika 

 
Darba lapas 

 

Nošu burtnīca, pierakstu klade 



Pamatskola (4.-9.kl.) 
Individuālie mācību piederumi: 

• tumši zila pildspalva, 

• parastais (grafīta) zīmulis, 

• 1 iepakojums krāsainie zīmuļi, 

• 1 iepakojums flomāsteri (vismaz 6 krāsas), 

• lineāls (30cm), 

• dzēšgumija, 

• zīmuļu asināmais, 

• šķēres; 

• līmes zīmulis, lineāls-trijstūris. 

• transportieris, 

• cirkulis 

Ikdienai nepieciešams: skolas soma, penālis, mapes, vāciņi grāmatu un burtnīcu apvākošanai, maiņas apavi (auduma maisiņā). 

Mācību priekšmeti Nodrošina skola 
 

Nodrošina vecāki 

Latviešu valoda Mācību grāmatas un darba burtnīcas Rakstu darbu līniju burtnīcas  -2 gab. (18.lpp. vai 

24.lpp.) 

Kontroldarbu līniju burtnīca- 1 gab. (18.lpp.) 

 

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, 

ķīmija) 

 

Mācību grāmatas un darba burtnīcas, 

digitālais multimetrs ar termometru, 

plakano bateriju spailes 10 gab., bezvadu 

temperatūras sensors, bezvadu viedie 

gaismas vārti,  

bezvadu gaismas sensor, bezvadu 3-asu 

magnētiska lauka sensors, Eksperimentu 

komplekti grupu darbam "Elektrība", 

"Gaisma un ēna", “Ūdens”, “Svari un 

līdzsvars” Dinamometrs 1N;20mN, 

Pasaules ģeogrāfijas atlants,  universāls 

kontūrkaršu albums skolām (7.-12. klasēm) 

Rūtiņu burtnīcas un klades (biezās apm. 48 lpp.) 

 

 



Kapilāri, Eksperimentu komplekts 

"Dinamika" Karsēšanas statīvs tējas svecei. 

 

Angļu valoda 

 

Mācību grāmatas un darba burtnīcas Burtnīcas 12.lpp.(vai 18.lpp.) līniju 2 gab. 

 

Krievu valoda 

 

Mācību grāmatas 

 
Burtnīcas 12.lpp.(vai 18.lpp.) līniju 2 gab. 

 

Latvijas un pasaules vēsture,  

Soc.zinības 

Mācību grāmatas   

Darba lapas 

 

Rūtiņu burtnīcas un klades (biezās apm. 48 lpp.)  

2 gab. 

Matemātika Mācību grāmatas.  

Zinātniskais kalkulators. 

Transportieri, lineāli, cirkuļi, kalkulatori. 

 

Burtnīcas 12.lpp.(vai 18.lpp.) rūtiņu 3 gab. 

8.9.kl.- 

klades (biezās apm. 48 lpp.)   

 

Literatūra Mācību grāmata, darba lapas 

 

Pierakstu klade (var būt līniju vai rūtiņu) 

(biezās apm. 48 lpp.)   

Vizuālā māksla  

 
Darba lapas 

 

Krāsainie zīmuļi (12 krās.), flomāsteri, 3 dažāda 

platuma otas, guaša,  ūdenskrāsas, A4 vai A3 

zīmēšanas papīrs 

 

Mūzika 

 
Darba lapas 

 

Nošu burtnīca, pierakstu klade, zīmulis, 

pildspalva. 

 

Sports un veselība Sporta aprīkojums un inventārs Sporta apģērbs un apavi, maisiņš sporta tērpa 

glabāšanai. 

 
 

 

 

 

 



Vidusskola (10.-12.kl.) 
Individuālie mācību piederumi: 

• tumši zila pildspalva, 

• parastais (grafīta) zīmulis, 

• lineāls (30cm), 

• trīsstūra lineāls 

• dzēšgumija, 

• līmes zīmulis 

• transportieris, 

• cirkulis 

Ikdienai nepieciešams: skolas soma, penālis, mapes, vāciņi grāmatu un burtnīcu apvākošanai, maiņas apavi (auduma maisiņā). 

Latviešu valoda 

Literatūra 

Mācību grāmatas  Klade (var būt līniju vai rūtiņu) -2 gab. 

Kontroldarbu burtnīca (līniju) 18.lpp.- 1 gab. 

 

Svešvalodas (angļu, vācu, norvēģu)  

 

Mācību grāmatas un darba burtnīcas Pierakstu klade (var būt līniju vai rūtiņu) 

(biezās apm. 48 lpp.)  3 gab. 

 

Matemātika Mācību grāmatas (iespēju robežās, ja 

atbilstošas grāmatas eksistē) 

 

Pierakstu klade (rūtiņu) 

(biezās apm. 48 lpp.)  1 gab. 

 

Dabaszinātnes jomā  (Fizika I, Ķīmija I, 

Bioloģija I, Ģeogrāfija) 
Mācību grāmatas (iespēju robežas, ja 

atbilstošas grāmatas eksistē) 

Pierakstu klade (rūtiņu) 

(biezās apm. 48 lpp.)  4 gab. 

 

Sociālās zinības un vēsture Mācību grāmatas   

Darba lapas 

Pierakstu klade (rūtiņu) 

(biezās apm. 48 lpp.) 1 gab. 

 

Kultūras pamati Darba lapas Pierakstu klade (rūtiņu) 

(biezās apm. 48 lpp.) 1 gab. 

 

Sports un veselība Sporta aprīkojums un inventārs Sporta apģērbs un apavi, maisiņš sporta tērpa 

glabāšanai. 



Pielikums mācību līdzekļu sarakstam 

Dizains un tehnoloģijas (tekstils un ēdiena gatavošana) priekšmeta apguvei ( sākumskola, pamatskola)  

nepieciešamie materiāli un piederumi. 

 

Klase Tēma Darba piederumi / izejmateriāli 

Nodrošina  skola Nodrošina vecāki 

1. 1.1. Kā griež, plēš, burza, loka, 

savieno papīra objektus? 

skavotājs, caurumduri aplikāciju papīrs, krāsainais 

kartons, šķēres, lineāls, grafīta zīmulis, līmes zīmulis, 

PVA līme, otiņa, lupatiņa 
 

1.2. Kā ver, tin, kārto, sien, loka, 

līmē rotājumus no koku lapām? 

 šķēres, lāpāmadata, ota, lupatiņa liekās līmes noņemšanai, 
dažādu koku lapas, diegs/aukla vai stieple, PVA līme, 

kartons pamatnei 
 

1.3. Kā kombinē dažādas formas un 

rotā plakanus un telpiskus 

izstrādājumus no plastilīna un sāls 

mīklas? 

 veidošanas materiāls-plastilīns, veidošanas instrumenti, 

piemēram, plastilīna nazis, rullis, dakša, kociņš 

ar asu galu, paliktnis vai dēlītis, avīze vai galdauts sola 

virsmas noklāšanai, priekšauts vai 

liels T-krekls 
 

1.4. Kā cep maizi? Kā atspoguļo 

maizes tapšanas ceļu? 

maizes veidne, trauks mīklai, svari, 

mērtrauks, galda piederumi (karote, 

maizes nazis), galdauts 

plastilīns, zīmēšanas papīrs vai citi materiāli skolēnu 

individuālajam radošajam darbam, priekšauts, galvassega, 

rakstāmpiederumi, krāsu zīmuļi, līme; ja skolēns 

izvēlas fotografēt maizes tapšanas procesu, nepieciešams 

fotoaparāts vai viedierīce ar fotografēšanas funkciju 
 

2. 2.1. Kā griež šķēlēs un gabaliņos 

produktus, lai pagatavotu maizītes? 

dēlītis, nazis, šķīvis, galdauts. priekšauts, galvassega, dažādu veidu maizes šķēles (2–3), 

uz maizes smērējams produkts, produkti likšanai uz 

maizes. 
 

2.1. Kā izgatavo locītus, pītus, 

rullētus papīra objektus? 

 dažādu veidu papīrs (krāsains kartons, aplikāciju papīrs, 

kreppapīrs u. tml. ), dažādu veidu līme (līmes zīmulis, 

PVA līme) 



2.3. Kā veido izstrādājumus ar 

dažādām faktūrām no māla un 

plastikas? 

 plastika, veidošanas nazītis, kociņš, ķemmīte, dakšiņa, 

irbulītis, rullis, pārtikas plēve 

2.4. Kā šuj ar rokām un dažādi rotā 

ar vītām, pītām aukliņām un 

tamborētām pīnītēm izstrādājumu? 

 adata ar asu galu, šķēres, tamboradata, krāsu zīmuļi 

un/vai flomāsteri, 

grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
 

2.5. Projekts “Kā gatavojos un 

organizēju svētkus?” 

dēlītis griešanai, nazis, trauki, rīve papīrs, dabas materiāli, tekstilmateriāli, veidošanas 

materiāli; pārtikas produkti un piedevas; galdauts, 

piemērotas salvetes, līme 

4. 4.1. Kā  tamborē telpiskus tekstila 

objektus? 

 dzija vairākās krāsās, materiāls pildījumam, pogas ar 

kājiņu, diegs; tamboradata (nr. 2,5 vai lielāka), 

lāpāmadata, šujamadata, šķēres 
 

4.4. Kā lieto garšvielas vārītu un 

ceptu olu ēdienu pagatavošanā? 

suflē trauciņi, putojamā slotiņa, panna, 

katls, lāpstiņa, bļodas, naži, dēlīši, galda 

piederumi, trauki galda klāšanai 
 

produkti izvēlēto ēdienu pagatavošanai (olas, dārzeņi, 

garšaugi, garšvielas u. c.) 

5.  5.1 Kā šuj ar šujmašīnu 

izstrādājumu? 

šujmašīna, mērlente, šķēres audumam, 

dažādu veidu audumi pēc 

nepieciešamības 
 

dažādu veidu audumi, šujamadata, šķēres audumam,  

lineāls, plāns ziepju gabaliņš vai krīts 
 

5.3. Kā veic pirmapstrādi (dažādi 

smalcina) un termiski apstrādā (cep 

veidnē, vāra, sautē) dārzeņus un 

augļus? 

piederumi un instrumenti atbilstoši 

izvēlēto ēdienu pagatavošanai un 

ikdienas galda klājumam 
 

produkti izvēlēto ēdienu gatavošanai, priekšauts, 

galvassega, virtuves dvielis 

6. 6.1. Kā tapo izstrādājumu? Tapotājs pēc nepieciešamības dzija, tamborada,  šķēres, tapotājs, u. c. materiāli idejas 

realizācijai 
 

6.3. Kā mainās graudaugu un 

pākšaugu ēdienu konsistence 

atkarībā no izmantotā šķidruma 

daudzuma? 

piederumi un instrumenti atbilstoši 

izvēlēto ēdienu pagatavošanai un 

ikdienas galda klājumam 

produkti izvēlēto ēdienu gatavošanai, priekšauts, 

galvassega, virtuves dvielis 

7. 7.1. Kā auž izstrādājumu? stellītes aušanai ar pērlītēm  pēc 

nepieciešamības 

stellītes aušanai ar pērlītēm (vai pašdarinātas stellītes no 

kastes vāka, pērļošanas adata vai smalka šujamadata, 

pērlītes, diegi, šķēres, rotaslietu aizdares un cita furnitūra 



 

7.3. Kā termiski apstrādā gaļu un 

zivis atkarībā no izvēlētā gabala 

kvalitātes, sagriešanas veida vai 

samalšanas? 
 

piederumi un instrumenti atbilstoši 

izvēlēto ēdienu pagatavošanai un 

ikdienas galda klājumam 

produkti izvēlēto ēdienu gatavošanai, priekšauts, 

galvassega, virtuves dvielis 

8.  8.1. Kā šuj ar šujmašīnu apģērbu vai 

aksesuāru? 

šujmašīna, mērlente, šķēres audumam, 

dažādu veidu audumi pēc 

nepieciešamības 

dažādu veidu audumi, šujamadata, šķēres audumam,  

lineāls, plāns ziepju gabaliņš vai krīts 
 

8.4. Grupas projekts 

“Kā gatavo piena produktu ēdienus? 

Kā uzklāj galdu brīvdabas 

pasākumā?” 
 

 produkti izvēlēto ēdienu gatavošanai, priekšauts, 

galvassega, virtuves dvielis, servēšanas piederumi no 

bioplastmasas, niedrēm, bambusa, metāla, koka, papīra, 

keramikas, māla u. c. 

9. 9.1. Kā izgatavo dizaina 

izstrādājumu vairākās tehnikās, kura 

ierosmes avots ir arheoloģiskais vai 

etnogrāfiskais tautastērps? 
 

 pēc nepieciešamības katram skolēnam individuāli 

  kokmateriāli, saplāksnis, birstes, vīles, 

plastmasas kastes ar vāku, līmlentes, 

iededzināšanas aparāti kokam/ādai, 

bīdmērs, dažāda veida līmes un lineāli, 

silikona formas cepšanai, tapešu naži,  

otu komplekti, gumijas, smilšpapīrs, 

elektriskā līmes pistole, skrūvgriežu 

komplekti, spīles, zāģi kokam, zāģa 

asmeņi, šķēres tapetēm, metālam/ 

taisnās, pakošanas līmlente, vadu 

savilcēju komplekts, knaibles ar 

pagarinātiem galiem, urbji kokam un 

metālam, celtniecības ģipsis, 

termometrs, tambordiegi, mulinē diegi, 

adatas 
 

 

 


