
Izglītojamo individuālie mācību līdzekļi 
1. klase 

 

Mācību 
priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi Piezīmes 

Latviešu valoda /6/ 2 līniju burtnīcas (1.-2.klasei)  

Angļu valoda /2/ 1 līniju burtnīca  

Sociālās zinības /1/   

Vizuālā māksla /1/ A3 akvareļu bloks, A4 bloks, guaša, akvareļi, otas, flomāsteri, krāsainie 
zīmuļi, šķēres, aplikācija, PVA līme, zīmuļlīme. 

Mācību materiāli var mainīties atkarībā 
no uzdevuma, idejas. 

Mūzika /2/   

Dabaszinības /2/ Krāsu zīmuļi  

Matemātika /4/ 2 rūtiņu burtnīcas, lineāls 20 cm.  

Dizains un 
tehnoloģijas /2/ 

Aplikāciju papīrs (parasto un biezāku), zīmuļlīme., PVA līme, šķēres, 
plastilīns, zīmēšanas bloks 

 

Sports un veselība 
/2/ 

Sporta apavi, sporta tērps gan āra apstākļiem, gan telpās. Slēpošanai 
piemērots apģērbs. 

 

 Rakstāmpiederumi visiem mācību priekšmetiem  - pildspalvas, parastais 

zīmulis, dzēšgumija, lineāls 

 

 

 

 

Saskaņots ar Izglītības iestādes padomi 
16.08.2022, protokola nr.2. 



Mācību 
priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi Piezīmes 

Latviešu valoda /6/ 6 līniju burtnīcas rakstu darbiem 1.-2.klasei  Visam mācību gadam 

Angļu valoda /2/ 1 līniju burtnīca  

Sociālās zinības /1/   

Vizuālā māksla /2/ A3 akvareļu albūms, A4 albūms, guaša,otiņas, PVA līme,zīmuļlīme, aplikācijas 
papīrs, krāsainais kartons, plastika/ plastilīns, A4 ciets kartons. 

Mācību materiāli var mainīties 
atkarībā no idejas 

Mūzika /2/   

Dabaszinības /2/   

Matemātika /4/ 6  rūtiņu burtnīcas (visam mācību gadam), lineāls.  

Dizains un 
tehnoloģijas /1/ 

Aplikāciju papīrs, PVA līme, šķēres, tamboradata, adata, diegi, dzija, šķēres.  

Sports un veselība 
/3/ 

Sporta apavi, sporta tērps gan āra apstākļiem, gan telpās. Slēpošanai piemērots 
apģērbs. 

 

 Rakstāmpiederumi visiem mācību priekšmetiem  - pildspalvas, parastais zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, vāciņi  burtnīcu un grāmatu apvākošanai. 

 

  

2. klase 

2. klase 



Mācību 
priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi Piezīmes 

Latviešu valoda 
/6/ 

Apvākotas līniju burtnīcas 6  

Angļu valoda /2/ 1 līniju burtnīca  

Sociālās zinības 
/1/ 

  

Vizuālā māksla 
/2/ 

A3 un A4 akvareļu papīrs, guaša, krāsainie zīmuļi, PVA līme, zīmuļlīme, šķēres, aplikācijas 
papīrs, krāsainais kartons. 

Mācību materiāli var 
mainīties atkarībā no 
idejas 

Mūzika /2/   

Dabaszinības /2/   

Matemātika /4/ Apvākotas rūtiņu burtnīcas 6  

Dizains un 
tehnoloģijas /2/ 

PVA līme, šujamā adata, filcs A4, dažādas pogas, krāsainais kartons, aplikācija, guaša, 
auduma atgriezumi, izkaltēti dažādi dabas materiāli. Uzturā (salāti, uzkodas, dzērieni no 
augļiem, dārzeņiem) nepieciešami produkti atkarīgi no izvēlētās receptes. Priekšauts, 
galvassega. 

Mācību materiāli var 
mainīties atkarībā no 
idejas, receptes… 

Sports un 
veselība /3/ 

Sporta apavi, sporta tērps gan āra apstākļiem, gan telpās. Slēpošanai piemērots apģērbs.  

 Rakstāmpiederumi visiem mācību priekšmetiem  - pildspalvas, parastais zīmulis, dzēšgumija, 

lineāls, vāciņi  burtnīcu un grāmatu apvākošanai. 

 

 

  

3. klase 



Mācību 
priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi Piezīmes 

Latviešu valoda /4/ Apvākotas līniju burtnīcas - 2 mājas darbu, viena klases darbu. Iesākumam, līdz tiek 
pierakstītas, tad 
jānomaina. 

Angļu valoda /2/ Klade, 1 līniju burtnīca  

Otrā  svešvaloda /1/   

Sociālās zinības un 
vēsture /3/ 

Apvākota klade.  

Vizuālā māksla /1/ A3 un A4 akvareļu albūms, PVA līme, zīmuļlīme, šķēres, aplikācijas papīrs, krāsainie kartoni, parastais 
(pelēkais kartons),krāsainie zīmuļi (vislabāk akvareļu), flomāsteri, guaša, plastika/ plastilīns, stieple. 

Mācību materiāli var 
mainīties atkarībā no 
idejas 

Mūzika /1/ Nošu burtnīca.  

Literatūra /1/ Apvākota klade.  

Teātra māksla /1/   

Dabaszinības /2/   

Matemātika /5/ Apvākotas rūtiņu burtnīcas - 2 mājas darbu, viena klases darbu. Iesākumam, līdz tiek 
pierakstītas, tad 
jānomaina. 

Dizains un 
tehnoloģijas /1/ 

Tamboradata (nr. 2,5 vai lielāka), attiecīgs diegs, lāpāmadata, šujamā adata, šķēres, krāsu zīmuļi, flomāsteri, 
sveču atlikumi, vaska krītiņi, stikla neliela burciņa, papīra vienreizējā glāzītē, koka ripa, mazas nagliņas. Uzturs 
(olu ēdieni), nepieciešamie produkti atkarīgi no izvēlētās ēdienu receptes. Priekšauts, galvassega.  

Mācību materiāli var 
mainīties atkarībā no 
idejas, receptes… 

Datorika /1/   

Sports un veselība 
/3/ 

Sporta apavi, sporta tērps gan āra apstākļiem, gan telpās. Slēpošanai piemērots apģērbs.  

 

4. klase 



Mācību 
priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi Piezīmes 

Latviešu valoda /4/ Apvākota līniju klade(plānā), 2 līniju burtnīcas(apvākotas)  

Angļu valoda /2/ Klade, 1 līniju burtnīca  

Krievu   valoda /2/   

Sociālās zinības un 
vēsture /2/ 

Apvākota rūtiņu klade(plānā)  

Vizuālā māksla /1/ A3 un A4 akvareļu albūms, krāsainie zīmuļi ( vislabāk akvareļu), guaša, otas, dažādas cietības parastie 
zīmuļi (H, HB, B),krāsainās pildspalvas, flomāsteri, stieple, plastilīns, aplikācijas papīrs, krāsainie 
kartoni, parastais kartons, PVA līme, zīmuļlīme. 

Mācību materiāli var 
mainīties atkarībā no 
idejas 

Mūzika /2/ Biezā rūtiņu klade (var ņemt cietajos vākos). 
Mazā nošu burtnīca. 
Parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, krāsainie zīmuļi. 
 

 

Literatūra /2/ Apvākota rūtiņu klade( plānā)  

Teātra māksla /1/   

Dabaszinības /2/ Apvākota līniju klade (biezā - izmantojama arī nākamajiem gadiem)  

Matemātika /5/ Apvākojums mācību grāmatām, parastais zīmulis, lineāls, dzēšgumija, cirkulis, transportieris, pildspalva, 
rūtiņu burtnīca mājas darbiem,  biezā rūtiņu  klade pierakstiem. 

 

Dizains un 
tehnoloģijas /1/ 

Šujamadatas, diegi, audumi, līmaudums/ flizelīns, plānus kartons. Uzturā- augļi, dārzeņi, to cepšana 
veidnē, sautēšana, vārīšana, nepieciešamie produkti atkarībā no izvēlētās receptes. Priekšauts, 
galvassega.  

Mācību materiāli var 
mainīties atkarībā no 
idejas, receptes… 

Datorika /1/   

Sports un veselība 
/3/ 

Sporta apavi, sporta tērps gan āra apstākļiem, gan telpās.  Slēpošanai piemērots apģērbs.  

 

5. klase 



Mācību 
priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi Piezīmes 

Latviešu valoda /5/ Apvākota līniju kladīte, apvākota līniju burtnīca.  

Angļu valoda /2/ Klade, 1 līniju burtnīca  

Krievu  valoda /2/   

Sociālās zinības 
un vēsture /2/ 

Apvākota plānā rūtiņu klade( vēlams no iepriekšējā gada)  

Vizuālā māksla /1/ A3 un A4 akvareļu albums, krāsainie zīmuļi ( vislabāk akvareļu), guaša, otas, dažādas cietības parastie 
zīmuļi (H, HB, B),krāsainās pildspalvas, flomāsteri, aplikācijas papīrs, krāsainie kartoni, parastais 
kartons, PVA līme, zīmuļlīme, skiču bloks, papīra nazis. 

Mācību materiāli var 
mainīties atkarībā no 
idejas 

Mūzika /2/ Pierakstu klade no iepriekšējā gada vai biezā rūtiņu klade. 
Plānā nošu burtnīca. 
Parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls, krāsainie zīmuļi. 

 

Literatūra /2/ Plānā kladīte, var turpināt iesākto  

Dabaszinības /2/ Plānā kladīte, var turpināt iesākto  

Matemātika /6/ Apvākojums mācību grāmatām, parastais zīmulis, lineāls, dzēšgumija, cirkulis, transportieris, pildspalva, 
rūtiņu burtnīca mājas darbiem,  biezā rūtiņu  klade pierakstiem. 

 

Dizains un 
tehnoloģijas /2/ 

Dzija, sutaša aukliņas, ādāmadatas, tapotājs. Pēc vajadzības metāla aizdares, pērlītes, uztveramie 
elementi, kociņi, pogas. Nevajadzīgi audumi, stingri kartoni. Uzturā- graudaugu, pākšaugu ēdieni, 
produkti atkarīgi no izvēlētās receptes. 

Mācību materiāli var 
mainīties atkarībā no 
idejas, receptes… 

Datorika /1/   

Sports un veselība 
/3/ 

Sporta apavi, sporta tērps gan āra apstākļiem, gan telpās. Slēpošanai piemērots apģērbs.  

 

  

6.klase 



Mācību 
priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi Piezīmes 

Latviešu valoda /3/ Biezā klade pierakstiem, līniju burtnīca (apvākota).  

Angļu valoda /3/ Klade, 1 līniju burtnīca  

Krievu  valoda /2/   

Sociālās zinības /1/ Rūtiņu klade  

Latvijas un 
pasaules vēsture 
/2/ 

Apvākota biezā rūtiņu klade (plānota 7., 8., 9. klasei) 
Grāmatas vāciņi 
A4 formāta mapīte  
Parastais zīmulis 
 

 

Vizuālā māksla /1/ A3 un A4 akvareļu albums, krāsainie zīmuļi ( vislabāk akvareļu), guaša, otas, dažādas cietības parastie zīmuļi 
(H, HB, B),krāsainās pildspalvas, flomāsteri, aplikācijas papīrs, krāsainie kartoni, parastais kartons, PVA līme, 
zīmuļlīme, papīra nazis, lineāls ( vislabāk metāla), skiču bloks 

Mācību materiāli 
var mainīties 
atkarībā no 
idejas 

Mūzika /1/ Biezā rūtiņu klade vai biezā klade no iepriekšējiem gadiem. 
 

 

Literatūra /2/   

Teātra māksla /1/   

Bioloģija /2/ Pierakstu klade, zīmuļi, lineāls  

Ģeogrāfija /2/ Apvākota (rūtiņu/līniju - pēc izvēles) klade  
Mācību grāmatas vāciņi 
Parastais zīmulis 
Lineāls 

 

Matemātika /5/ Apvākojums mācību grāmatām, parastais zīmulis, lineāls, dzēšgumija, cirkulis, transportieris, pildspalva, rūtiņu 
burtnīca mājas darbiem,  biezā rūtiņu  klade pierakstiem. 

 

7. klase 



Dizains un 
tehnoloģijas /2/ 

Pērlītes ( vismaz divu krāsu, vienāda lieluma), pērļu adata, aizdare un cita furnitūra, diegi, žilka, lāpām adata, 
dzija, biezs kartons. Uzturs (gaļa, zivis), produkti atkarīgi no izvēlētās receptes. 

Mācību materiāli 
var mainīties 
atkarībā no 
idejas, 
receptes… 

Datorika /1/   

Inženierzinības /1/   

Sports un veselība 
/3/ 

Sporta apavi, sporta tērps gan āra apstākļiem, gan telpās.  Slēpošanai piemērots apģērbs.  

 

  



Mācību 
priekšmets 

Individuālie mācību līdzekļi Piezīmes 

Latviešu valoda /3/ Biezā klade pierakstiem, līniju burtnīca(apvākota).  

Angļu valoda /3/ Klade, 1 līniju burtnīca  

Krievu   valoda /2/   

Sociālās zinības /1/ Rūtiņu klade /var turpināt iepriekšējā mācību gada kladi/  

Latvijas un 
pasaules vēsture /2/ 

Apvākota biezā rūtiņu klade (vēlams no iepriekšējā mācību gada) 
Mācību grāmatas vāciņi 
A4 formāta mapīte 
Parastais zīmulis 
Lineāls 

 

Vizuālā māksla /1/ A3 un A4 akvareļu albūms, krāsainie zīmuļi ( vislabāk akvareļu), guaša, otas, dažādas 
cietības parastie zīmuļi (H, HB, B),krāsainās pildspalvas, flomāsteri, aplikācijas papīrs, 
krāsainie kartoni, parastais kartons, PVA līme, zīmuļlīme, skiču bloks, stieple. 

Mācību materiāli var 
mainīties atkarībā no 
idejas 

Mūzika /1/ Rūtiņu burtnīca vai klade no iepriekšējiem gadiem.  

Literatūra /2/   

Ķīmija /2/ Pierakstu klade, zīmuļi, lineāls  

Bioloģija /2/ Pierakstu klade, zīmuļi, lineāls  

Ģeogrāfija /2/ Apvākota (rūtiņu/līniju - pēc izvēles) klade (ja ir - turpināt iepriekšējā gada) 
Parastais zīmulis 
Mācību grāmatas vāciņi 

 

Matemātika /2/ Apvākojums mācību grāmatām, parastais zīmulis, lineāls, dzēšgumija, cirkulis, transportieris, 
pildspalva, rūtiņu burtnīca mājas darbiem,  biezā rūtiņu  klade pierakstiem. 

 

Dizains un 
tehnoloģijas /5/ 

Šujamadata, šķēres, lineāls ( vislabāk metāla), kniepadatas, audums. Pēc vajadzības 
pērlītes, podziņas u.c. furnitūra. Uzturs ( piena produkti), nepieciešamie produkti atkarīgi no 
izvēlētās receptes. 

 

8. klase 



Datorika /2/   

Sports un veselība 
/3/ 

Sporta apavi, sporta tērps gan āra apstākļiem, gan telpās.  Slēpošanai piemērots apģērbs.  

 

  



Mācību priekšmets Individuālie mācību līdzekļi Piezīmes 

Latviešu valoda /3/ Biezā klade pierakstiem, līniju burtnīca(apvākota).  

Angļu valoda /3/ Klade, 1 līniju burtnīca  

Krievu   valoda /2/   

Sociālās zinības /1/ Rūtiņu klade /var būt no iepriekšējiem gadiem/  

Latvijas un pasaules 
vēsture /2/ 

Apvākota biezā rūtiņu klade (vēlams no iepriekšējā mācību gada) 
Mācību grāmatas vāciņi 
A4 formāta mapīte 
Parastais zīmulis 
Lineāls 

 

Vizuālā māksla /1/ A3 un A4 akvareļu albums, krāsainie zīmuļi ( vislabāk akvareļu), guaša, otas, dažādas cietības parastie 
zīmuļi (H, HB, B),krāsainās pildspalvas, flomāsteri, aplikācijas papīrs, krāsainie kartoni, parastais kartons, 
PVA līme, zīmuļlīme, skiču bloks, papīrnazis, lineāls ( vēlams metāla). 

Mācību materiāli var 
mainīties atkarībā no 
idejas 

Mūzika /1/ Rūtiņu burtnīca vai klade no iepriekšējiem gadiem. 
 

 

Literatūra /2/ A4 formāta mapīte  

Ķīmija /2/ Pierakstu klade, zīmuļi, lineāls  

Fizika /2/   

Bioloģija /2/ Pierakstu klade, zīmuļi, lineāls  

Ģeogrāfija /2/ Apvākota (rūtiņu/līniju - pēc izvēles) klade (ja ir - turpināt iepriekšējā gada) 
Parastais zīmulis 

 

Matemātika /5/ Apvākojums mācību grāmatām, parastais zīmulis, lineāls, dzēšgumija, cirkulis, transportieris, pildspalva, 
rūtiņu burtnīca mājas darbiem,  biezā rūtiņu  klade pierakstiem. 

 

Dizains un tehnoloģijas /2/ Katram skolēnam pēc nepieciešamības, katram individuāli. Tehnika pēc izvēles no iepriekšējos gados 
apgūtajām. 

 

9. klase 



Datorika /1/   

Sports un veselība /3/ Sporta apavi, sporta tērps gan āra apstākļiem, gan telpās.  Slēpošanai piemērots apģērbs.  

 

IZGLĪTĪBAS LIKUMA 12. pants 
k) individuālie mācību piederumi [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju 
nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei 

nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu 
savām vajadzībām];"; 
 


