
Apstiprināts ar direktora rīkojumu Nr.60/1-9, 26.04.2017. 

 

Mācību līdzekļi 7. klasei 2017./2018.m.g. 

 

Mūzika • Nošu līniju burtnīca un pierakstu klade. 

Vēsture (Pasaules, 

Latvijas) 

• Klade, (var turpināt iepriekšējā gada),var būt biezā klade abiem 

mācību priekšmetiem viena,  mape darba lapu glabāšanai. 

Angļu valoda  • Klade pierakstiem; 

•  mapīte kopētiem materiāliem. 

Deju pamati  češkas un pieguļošs apģērbs, kas nav sporta tērps. 

Latviešu valoda • Pierakstu klade, var izmantot iepriekšējā gada pierakstus, ja nav 

pierakstīti; 

• Vāciņi vai mapīte ar kabatiņām darbiņiem (var izmantot jau 

esošo); 

• Zila pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi vai 

krītiņi, līmes zīmulis, lineāls, šķēres. 

 

Literatūra • Pierakstu klade vai burtnīca, var izmantot iepriekšējā gada 

pierakstus, ja nav pierakstīti; 

• Vāciņi vai mapīte ar kabatiņām darbiņiem (var izmantot jau 

esošo); 

• Zila pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, krāsainie zīmuļi vai 

krītiņi, līmes zīmulis, lineāls, šķēres. 

Bioloģija • Pierakstu klade, Pildspalva, Zīmulis, Lineāls,  Krāsu zīmuļi, 

Plastilīns, Dzēšgumija. 

 

Ģeogrāfija • Pierakstu klade, Pildspalva, Zīmulis, Lineāls, Krāsu zīmuļi, Mape 

darba lapām, Dzēšgumija. 

Mājturība • mape pierakstu lapām, darba lapām; 

• krāsainie zīmuļi;  

• rakstāmpiederumi, lineāls; 

• asas grieznes; 

• līmes zīmulis; 

• 5 īsās adāmadatas cimdu adīšanai, adatu izmēru pieskaņot dzijai 

cimdu adīšanai; 

• 100 – 150 g vidēji rupjas dzijas, vēlams2 krāsas, cimdu adīšanai;  

• vidēji rupja dzija paraudziņu adīšanai, 2 krāsas; 

• mērlente; 

• šujamā adata ar palielu „actiņu” izšūšanai-klājdūrieniem; 



• dzija izšūšanai, vidēji rupja, 2-3 krāsas – klājdūrieniem; 

• skolotāja nopirks audumu (būs jāsamaksā)- audums paraudziņiem; 

dekoratīvai spilvendrānai 50x50 cm; 

• pieskaņotas krāsas audums 50x50 cm spilvendrānas apdarei; 

• balts kokvilnas audums paraudziņiem – batikošanai (vienosimies 

vai iegādāsimies kopīgi, vai katrs individuāli), var izmantot vecu 

kokvilnas palagu; 

• produkti ēdiena gatavošanai, uztura mācībai- vienosimies darba 

procesā. 

Angļu valoda • klade pierakstiem un mape kopētiem materiāliem. 

Sociālās zinības • pierakstu klade, vēlams turpināt jau esošajās kladēs. 

Matemātika • zīmulis, pildspalva, marķieris vai krāsaina pildspalva; 

• cirkulis, transportieris, mazie uzstūri;  

• pierakstu klade, 2 rūtiņu burtnīcas mājas darbiem;  

• vāciņi grāmatai. 

Vizuālās mākslā • Guaša krāsas ( vismaz 6 krāsu kastīte + balta) otas – (plakana liela, 

vidēja, maza), eļļas pasteļkrītiņi -(12 krāsas) krāsainie (akvareļa) 

zīmuļi, melna tintes pildspalva vai rabidogrāfs, dzēšgumija, 

zīmuļu asināmais, parastie zīmuļi -cietība HB, B, līmes zīmulis, 

šķēres, lineāls 30 cm; 

Krievu valodā • 2 līniju burtnīcas. 

Sports • sporta tērps (īsais un garais), atbilstoši apavi. 

 

 

 

 

 

 

Ar savu parakstu apstiprinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar sava bērna ________________________ 

izmantojamās literatūras sarakstu (nodrošina skola) un individuālo mācību līdzekļu sarakstu (iegādājas 

vecāki). 

Datums:____________________/ 

Paraksts: ___________________/      

 

 


