LIEPĀJAS 7. VIDUSSKOLA
2021./2022. m. g. skolēniem nepieciešamie individuālie mācību
piederumi, kas jāpērk vecākiem
Mācību
priekšmets
Latviešu
valoda

Krievu
valoda

Matemātika

1. klase
• 3-5 šaurās līnijas burtnīcas
• burtnīcas (1.-2.kl.)
• pildspalva, parastais zīmulis,
dzēšamgumija, lineāls
• līmes zīmulis
• krāsainie zīmuļi
• vāciņi burtnīcām un mācību
grāmatām
• grāmatzīmes
• 5 šaurās līnijas burtnīcas
• 1 rūtiņu burtnīca
• penālis, pildspalvas,
parastie zīmuļi, dzēšgumija,
zīmuļu asināmais, lineāls
• vāciņi burtnīcām un mācību
grāmatām
• grāmatzīmes

• 10 parastās rūtiņu
burtnīcas ar malām

2. klase
• 3-5 līniju šaurlīniju
burtnīcas
• pildspalva, parastais
zīmulis, dzēšamgumija,
lineāls
• līmes zīmulis krāsainie
zīmuļi
• vāciņi burtnīcām un
mācību grāmatām

• 10 šaurlīniju burtnīcas
• penālis, pildspalvas,
parastie zīmuļi,
dzēšgumija, zīmuļu
asināmais, lineāls
• līmes zīmulis
• vāciņi burtnīcām un
mācību grāmatām
• grāmatzīmes
• 10 rūtiņu burtnīcas

3. klase
• 3-5 līniju burtnīcas (3.kl.)
• plāna mapīte ar 10
kabatiņām (darbalapām)
• pildspalva,
• parastais zīmulis,
dzēšamgumija, lineāls
• līmes zīmulis
• krāsainie zīmuļi
• zaļā pildspalva
• vāciņi burtnīcām un mācību
grāmatām
• 10 platlīniju burtnīcas
• rūtiņu burtnīca
• penālis, pildspalvas,
parastie zīmuļi, dzēšgumija,
zīmuļu asināmais, lineāls
• līmes zīmulis
• vāciņi burtnīcām un
mācību grāmatām
• grāmatzīmes
• 10 rūtiņuburtnīcas

4. klase
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-5 līnijuburtnīcas
plāna mapīte ar 10
1 rūtiņu klade (48lpp.)
pildspalva, parastais zīmulis,
dzēšamgumija, lineāls,
līmes zīmulis
krāsainie zīmuļi
zaļā pildspalva
kabatiņām (darba lapām)
vāciņi burtnīcām un mācību
grāmatām

• 10 platlīniju burtnīcas
• rūtiņu burtnīca
• penālis, pildspalvas, parastie
zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu
asināmais, lineāls
• līmes zīmulis
• vāciņi burtnīcām un
mācību grāmatām
• grāmatzīmes
• 10 rūtiņuburtnīcas

Dabaszinības

• penālis, pildspalvas,
parastie zīmuļi, dzēšgumija,
zīmuļu asināmais, lineāls
• vāciņi burtnīcām un mācību
grāmatām

• penālis, pildspalvas,
parastie zīmuļi,
dzēšgumija, zīmuļu
asināmais, trijstūris
• 20 cm garš lineāls
• vāciņi burtnīcām un
mācību grāmatām

• penālis, pildspalvas,
parastie zīmuļi,
dzēšgumija, zīmuļu
asināmais, trijstūris
• 20 cm lineāls
• vāciņi burtnīcām un
mācību grāmatām

• plāna mapīte ar 10
kabatiņām (darba lapām)

• plāna mapīte ar 30
kabatiņām (darba lapām)

• biezā rūtiņu klade
(18.lpp.)1gb.

• penālis, pildspalvas,
parastie zīmuļi, dzēšgumija,
zīmuļu asināmais, lineāls
• flomāsteri
• krāsainie zīmuļi
• līmes zīmulis
Sociālās
zinības
Angļu
valoda

plāna mapīte ar 10 kabatiņām
(darba lapām)
• plāna mapīte ar 10 kabatiņām
(darba lapām)
• 2 šaurās līnijas burtnīcas
• pildspalva, parastais zīmulis,
dzēšamgumija, lineāls
• zaļā pildspalva
• līme
• krāsainie zīmuļi
• flomāsteri
• vāciņi burtnīcām un mācību
grāmatām
• grāmatzīme (2gb.)

• penālis, pildspalvas, parastie
zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu
asināmais, trijstūris
• cirkulis
• 20 cm lineāls
• vāciņi burtnīcām un mācību
grāmatām
• biezā rūtiņu klade (18.lpp.)
1gb.

• penālis, pildspalvas,
parastie zīmuļi,
dzēšgumija, zīmuļu
asināmais, lineāls
• flomāsteri
• krāsainie zīmuļi
• līmes zīmulis

• penālis, pildspalvas,
parastie zīmuļi, dzēšgumija,
zīmuļu asināmais, lineāls
• flomāsteri
• krāsainie zīmuļi
• līmes zīmulis

• penālis, pildspalvas, parastie
zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu
asināmais, lineāls
• flomāsteri
• krāsainie zīmuļi
• līmes zīmulis

plāna mapīte ar 10 kabatiņām
(darba lapām)

rūtiņu burtnīca (18.lpp) 1 gb.

rūtiņu burtnīca (18.lpp) 1 gb.

• rūtiņu burtnīcas (18.lpp.)
2gb.
• rūtiņu burtnīca (48. lpp.) 1gb.
• A-4 baltās lapas (10gb.)
• pildspalva, parastais zīmulis,
dzēšamgumija, lineāls
• zaļāpildspalva
• līme
• krāsainiezīmuļi
• krāsainaispapīrs
• flomāsteri
• vāciņi burtnīcām un mācību
grāmatām
• grāmatzīme (2gb.)

• rūtiņu burtnīcas (18.lpp.)
2gb.
• rūtiņu burtnīca (48. lpp.) 1gb.
• A-4 baltās lapas (10gb.)
• pildspalva, parastais zīmulis,
dzēšamgumija, lineāls
• zaļāpildspalva
• līme
• krāsainiezīmuļi
• krāsainaispapīrs
• flomāsteri
• vāciņi burtnīcām un mācību
grāmatām
• grāmatzīme (2gb.)

• 1 šaurlīniju burtnīca
• pildspalva, parastais
zīmulis, dzēšamgumija,
lineāls
• krāsainie zīmuļi
• flomāsteri
• vāciņi burtnīcām un
mācību grāmatām

Dizains
(Mājturība
un
tehnoloģijas)

Sports

• zīmēšanas albums(formāts
A4)
• krāsainais papīrs (formāts A4)
• baltais kartons
• krāsainais kartons (formāts
A4)
• krāsainie zīmuļi
• vaska drāna (50 X 70)
• gēla pildspalvu komplekts
• plastilīns
• PVA līme, līmes zīmulis,
• grieznes ar noapaļotiem
galiem.
• Par konkrētajai stundai
nepieciešamajiem materiāliem
skolotāja ziņos 1 – 2 nedēļas
pirms nodarbības.

• 1 zīmēšanas albums
(formāts A4)
• krāsainie zīmuļi (12
krāsas)
• flomāsteri (12krāsas)
• krāsainais papīrs (formāts
A4)
• krāsainais kartons
• līmes zīmulis, PVA līme
• šķēres
• plastilīns
• vilnas diegi, tamboradata
• adata pogas
• parastie zīmuļi,
dzēšgumija, zīmuļu
asināmais, lineāls

• 1 zīmēšanas albums
(formāts A3)

• zīmēšanas albums (formāts
A3)

• 1 zīmēšanas albums
(formāts A4)
• A4 krāsainais papīrs
• krāsainais kartons
• (matēts, formāts A4)
• līmes zīmulis, PVA līme
• šķēres
• krāsainie zīmuļi
• plastilīns, paliktnis
• tamboradata
• vilnas diegi

• 1 zīmēšanas albums
(formāts A4)
• krāsainais papīrs (formāts
A4)
• krāsainais kartons ( nespodrs,
formātsA4)
• krāsainie zīmuļi
• priekšauts
• pārtikas produkti tēmas
“Uzturs” apguves laikā

Sporta tērps – garais un īsais, apavi.
2.klsasē - peldkostīms (peldbikses),
peldcepure, baseina čības

Vizuāla māksla

• zīmēšanas lapas (A 4
• mape zīmējumiem
formāta),
• zīmēšanas lapas (A 4
• guaša krāsas,
formāta),
• otiņas 3 veida – liela, vidēja,
• krāsainie zīmuļi, flomasteri,
maza,
parastais zīmulis,
• eļļas pasteļa krītiņi,
• akvareļkrāsas,
• vaska drāna, lai apklātu galda
• guaša krāsas,
virsmu, ūdens trauciņš
• vaska krītiņi,
(plastmasas),
• akvareļotas Nr. 8-10,
• kaste, kur salikt vizuālās
• guaša otas Nr.2-4, 5-8,9-14.
mākslas stundai nepieciešamo. • palete,
• zīmēšanas albums,
• akvareļpapīrs,

• mape zīmējumiem
• zīmēšanas albums(A4formāta)
• krāsainie zīmuļi, flomasteri,
parastais zīmulis,
• akvareļkrāsas,
• guaša krāsas,
• eļļas pasteļa krītiņi,
• akvareļotas Nr. 8-10,
• guaša otas Nr.2-4, 5-8,9-14.
• palete,
• zīmēšanas albums,
• akvareļpapīrs,
• krāsainais papīrs,

• mape zīmējumiem
• zīmēšanas albums (A4 formāta),
• krāsainie zīmuļi, flomasteri,
parastais zīmulis,
• krāsainais papīrs,
• kartons.
• šķēres, līme, dzēšgumija, zīmuļu
asinātais.

• krāsainais papīrs,
• kartons,
• kartons,
• šķēres, līme, dzēšgumija,
• šķēres, līme, dzēšgumija,
zīmuļu asinātais,
zīmuļu asinātais,
• kaste, kur salikt vizuālās
• vaskadrāna, salvetes,
mākslas stundai nepieciešamo.
• kaste, kur salikt vizuālās
mākslas stundai nepieciešamo.

Mācību
priekšmets
Latviešu valoda

Krievu valoda

5.klase

7.klase

• 3-5 līniju burtnīcas (atkarīgi no skolēnarokraksta),
• 1 klade (48lpp.),
• pildspalva, parastais zīmulis, dzēšamgumija, lineāls, līme, zaļā pildspalva,
• plāna mapīte ar 10 kabatiņām (darbalapām),
• vāciņi burtnīcām un mācībugrāmatām.
• Plānā rūtiņu klade3gb.
• bieza klade 1gb.
• pildspalva, parastais zīmulis, lineāls, dzēšamgumija, līme, zaļā pildspalva,
•

Angļu valoda

Vācu valoda

6.klase

•
•
•
•
•

plānā līniju klade (12. vai 18. lpp.)3gb.
rūtiņu klade (48. lpp.)-1gb., vāciņi burtnīcām un mācībugrāmatām
A-4 baltās lapas (10gb.), grāmatzīme (2gb.), krāsainaispapīrs
pildspalva, parastais zīmulis, dzēšamgumija, lineāls
zaļā pildspalva, krāsainiezīmuļi, flomāsteri
līme

• plānā līniju klade (12. vai 18. lpp.) 1gb.

•
•
•
•

rūtiņu klade (48. lpp.)-1gb.
pildspalva, parastais zīmulis, dzēšamgumija, lineāls
sarkana un oranžapildspalvas
vāciņi burtnīcām un mācībugrāmatām, grāmatzīme

8.klase

9.klase

• plānā līniju klade (12. vai 18. lpp.) 2gb. ,vāciņiburtnīcām

Franču valoda

Matemātika

• rūtiņu klade (48. lpp.)-1gb.
• pildspalva, parastais zīmulis, dzēšamgumija, lineāls
līme
krāsainiezīmuļi
zaļāpildspalva
A-4 baltās lapas (20gb.)
•
•
•
•
•

•
Informātika

Dabaszinības

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Bioloģija

rūtiņu burtnīcas (12.- 18. lpp.)10gb.
pildspalvas, flomāsteri, parastie zīmuļi,
dzēšgumija,asināmais
krāsuzīmuļi,
lineāls, trijstūris,transportieris
cirkulis
vāciņi burtnīcām un mācībugrāmatām
rūtiņu klade (48.lpp.)1gb.
līme
pildspalvas, parastie zīmuļi, dzēšgumija,lineāls
krāsains marķieris
rūtiņu burtnīca ( 48.- 60. lpp.) 1gb.
pildspalvas, parastie zīmuļi,dzēšgumija,
krāsuzīmuļi,
lineāls,
līme
vāciņi burtnīcām un mācībugrāmatām

•
•
•
•
•
•

rūtiņu burtnīcas (12.- 18. lpp.)10.gb.
biezā rūtiņu klade (96.lpp.)1gb.
pildspalvas, flomāsteri, parastie zīmuļi, dzēšgumija,asināmais
krāsuzīmuļi,
lineāls, trijstūris,transportieris
cirkulis
vāciņi burtnīcām un mācībugrāmatām

•
•
•
•

rūtiņu burtnīca ( 48.- 60. lpp.) 1gb.
rūtiņu burtnīcas (12.- 18. lpp.) 2gb.
pildspalvas, parastie zīmuļi, dzēšgumija, krāsu zīmuļi,lineāls
līme
vāciņi burtnīcām un mācībugrāmatām
rūtiņu burtnīca ( 48.- 60. lpp.) 1gb.
rūtiņu burtnīca (12.- 18. lpp.) 1gb.
pildspalvas, parastie zīmuļi, dzēšgumija, krāsu zīmuļi,lineāls, līme
pasaules atlants (jānopērk 7. klasē un var lietot līdz 10. klaseiieskaitot)
vāciņi burtnīcām un mācībugrāmatām

•

•
Ģeogrāfija

•
•
•

•
•

Ķīmija

•
•
•
•
•
•

Fizika

•
•
•
•
•
•

rūtiņu burtnīca ( 96. lpp.) 1gb.
rūtiņu burtnīca (12.- 18. lpp.) 1gb.
pildspalvas, parastie zīmuļi,dzēšgumija
lineāls
līme
kalkulators
vāciņi burtnīcām un mācībugrāmatām

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Latvijas
vēsture

Pasaules
vēsture

Mājturības un
tehnoloģijas
stundai
(zēniem).

• rūtiņu burtnīcas(18.lpp.)
2gb.
• pildspalva,parastais
zīmulis, zīmuļa asinātais,
lineāls, dzēšgumija,
• A4 kartona lapas2gb.
• līmes zīmulis vai PVA
līme.

rūtiņu burtnīca ( 48. lpp.) 1gb.
rūtiņu burtnīca (12.- 18. lpp.) 1gb.
pildspalvas, parastie zīmuļi,dzēšgumija
lineāls
līme
kalkulators
vāciņi burtnīcām un mācībugrāmatām

plānā rūtiņu klade pierakstiem 1gb.
rūtiņu burtnīca (12. lpp.) 1gb.
pildspalvas-zilā,zaļā
zīmulis , dzēšgumija, lineāls, krāsainizīmuli
vāciņi burtnīcām un mācībugrāmatām
plānā rūtiņu klade pierakstiem 1gb.
rūtiņu burtnīca (12. lpp.) 1gb.
pildspalvas-zilā,zaļā
zīmulis , dzēšgumija, lineāls, krāsainizīmuli
vāciņi burtnīcām un mācībugrāmatām

• pierakstu klade
(36 lpp.) 1gb.
• pildspalva, parastais
zīmulis, zīmuļa
asinātais, lineāls,
dzēšgumija.

• pierakstu klade
(36 lpp.) 1gb.
• pildspalva, parastais
zīmulis, zīmuļa
asinātais, lineāls,
dzēšgumija.

• pierakstu klade
(36 lpp.) 1gb.
• pildspalva, parastais
zīmulis, zīmuļa
asinātais,dzēšgumija.
• rasēšanasalbums,
• 30 cmlineāls,
• cirkulis,

• pierakstu klade
(36 lpp.) 1gb.
• pildspalva, parastais
zīmulis, zīmuļa
asinātais,dzēšgumija.
• rasēšanasalbums,
• 30 cmlineāls,
• cirkulis,

Mājturība un
tehnoloģijas
(tekstila
tehnoloģijas)

Viena tamborējamā adata
(rupjuma robežās Nr. 2,5-4)
un atbilstoša rupjuma dzija
šalles tamborēšanai.
Blīvais izšujamais audums
un mulinē diegi, izšujamā
adata, auduma šķēres.
Audums (filcs), lai veidotu
grāmatzīme – “Sirds”,
poliestera diegs atbilstošā
krāsā, adatiņas, drēbnieka
krītiņš, šujamā adata.
Lakatiņš vai cepurīte,
priekšauts un trauku
dvielītis mācībām virtuvē.
Produkti (informēšu
iepriekšējā stundā).
Mape, A4 lapas.

Viens zeķu adatu
komplekts (5 īsās
adāmadatas) un atbilstoša
rupjuma dzija zeķu, getru
adīšanai.
Retais- rupjais izšujamais
audums (precīzāk
parādīšu septembrī) un
lentītes (3mm platumā),
izšujamā adata, auduma
šķēres.
Audums (filcs)
rotaslietas šūšanai,
poliestera diegsatbilstošā
krāsā, adatiņas,
drēbnieka krītiņš, šujamā
adata.
Lakatiņš vai cepurīte,
priekšauts un trauku
dvielītis mācībām
virtuvē.
Produkti (skolēnus
informēs iepriekšējā
stundā).

• mape ar caurspīdīgu
augšējo vāku(A4)
• kabatiņas
dokumentiem(A4)
Gadījumā, ja
skolēns vēlas
paturēt
priekšmetu vai
produktu savām
vajadzībām:
• dzijas kamoli-2
krāsas (krāsa pēc
izvēles)
• pogas ar 2,4
caurumiem unkāju
• priekšauts
• pārtikasprodukti
tēmas “Uzturs”
apguveslaikā

Dzija plecģērba adīšanai, Tamborējamie diegi un
džemperu adāmadatas.
atbilstoša smalkā
Audums piekariņu(adatas tamboradata (Nr 1-1,75)
spilventiņš) šūšanai mežģīņu tamborēšanai.
filcs, rāvējslēdzējs, poga Materiāli tekstiltehniku
vai cita aizdare,
sintēzes radošajam
poliestera diegs atbilstošā darbam, kartons
krāsā, šujamā adata un
30x30cm.
mazās adatiņas, auduma
Sutaša (~2-3m), nedaudz
šķēres, drēbnieka krītiņš. makšķeraukla rotu
Milimetru vai rūtiņu
gatavošanai.
papīrs formātā A2 (var
Audums filcs, lai veiktu
salīmēt).
aksesuāru “žabo” šūšanu.
Tamborējamie diegi
Lakatiņš vai cepurīte,
aušanai (2-3krāsas).
priekšauts un trauku
Balts kokvilnas audums
dvielītis mācībām
(salvešu komplektam) un virtuvē.
(ja grib)krekliņš
Produkti (skolēnus
batikošanai. Lakatiņš vai informēs stundā).
cepurīte, priekšauts un
trauku dvielītis mācībām
virtuvē.
Produkti skolēnus
informēs iepriekšējā
stundā).

Mācību priekšmets

10.klase

11.klase

Latviešu valoda un literatūra

•
•
•
•
•

3-5 līniju burtnīcas (atkarīgi no skolēnarokraksta)
1 klade (60lpp.)
pildspalva, parastais zīmulis, dzēšamgumija, lineāls, līme, zaļā pildspalva
plāna mapīte ar 10 kabatiņām (darbalapām)
vāciņi burtnīcām un mācībugrāmatām.

Krievu valoda un literatūra

•

Angļu valoda
Franču valoda
Vācu valoda

•

plānā rūtiņu klade1gb.
bieza klade 1gb.
pildspalva, parastais zīmulis, lineāls, dzēšamgumija
vāciņi burtnīcām un mācību grāmatām.
plānā līniju klade (12. vai 18. lpp.)3gb.
rūtiņu klade (48. lpp.)-1gb.
A-4 baltās lapas (10gb.)
pildspalva, parastais zīmulis, dzēšamgumija, lineāls
zaļā pildspalva, krāsainiezīmuļi, flomāsteri
līme,krāsainaispapīrs
vāciņi burtnīcām un mācību grāmatām
grāmatzīme (2gb.)
rūtiņu burtnīcas (12.- 18. lpp.)10.gb.
biezā rūtiņu klade (96.lpp.)2gb.
rūtiņu lapas A-4 (20gb.)
pildspalvas, flomāsteri, parastie zīmuļi, dzēšgumija, krāsuzīmuļi
lineāls, trijstūris,transportieris, cirkulis
vāciņi burtnīcām un mācību grāmatām
rūtiņu burtnīca ( 96. lpp.) 1gb.
rūtiņu burtnīca (12.- 18. lpp.) 1gb.
pildspalvas, parastie zīmuļi,dzēšgumija
lineāls
līme
kalkulators
vāciņi burtnīcām un mācību grāmatām

Matemātika

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Ķīmija

•
•
•
•
•
•
•

12.klase

Fizika

•
•
•
•
•
•

Bioloģija

•
•
•
•
•
•
•

Informātika, programmēšana,
Datorika, digitālais dizains
Ģeogrāfija

Latvijas un pasaules vēsture,
Sociālās zinātnes
Vizuāla māksla

Sports un veselība

•
•
•
•
•
•

rūtiņu burtnīca ( 48. lpp.) 1gb.
rūtiņu burtnīca (12.- 18. lpp.) 1gb.
pildspalvas, parastie zīmuļi,dzēšgumija
lineāls ,līme
kalkulators
vāciņi burtnīcām un mācībugrāmatām
rūtiņu burtnīca ( 48. lpp.) 1gb.
rūtiņu burtnīca (12.- 18. lpp.) 1gb.
pildspalvas, parastie zīmuļi,dzēšgumija
lineāls, līme
vāciņi burtnīcām un mācību grāmatām
rūtiņu klade (48.lpp.)1gb.
Līme, pildspalvas, parastie zīmuļi, dzēšgumija, lineāls, krāsainais marķieris
rūtiņu burtnīca ( 60. lpp.) 1gb.
pildspalvas, parastie zīmuļi, dzēšgumija
krāsainiezīmuļi, lineāls, līme
kalkulators
vāciņi mācību grāmatām

•
•
•
•
•
•

plānā rūtiņu burtnīca pierakstiem 1gb.
rūtiņu burtnīca (12.- 18. lpp.) 1gb,. vāciņi mācībugrāmatām
zila pildspalva,zīmulis
A4 zīmēšanas papīrs
A3 akvareļpapīrs
guašas krāsas (12.krāsas)
akvareļkrāsas(18.kr.), otas dažādas
plastiskā masa

•
•
•

sporta apavi
sporta bikses, šorti.
sporta krekls, jaka.

•

