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Ropažu vidusskola 

Individuālie mācību līdzekļi 1.klasei 
2022./2023.m.g.  

Projekts 

 
Angļu valoda Līniju burtnīcas (septembrim burtnīcas nodrošina skola, vēlāk tās iegādājas 

vecāki), A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 

parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls. 
Latviešu valoda 2 līniju burtnīcas (septembrim burtnīcas nodrošina skola, vēlāk tās iegādājas 

vecāki), penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Matemātika 3 rūtiņu burtnīcas (septembrim burtnīcas nodrošina skola, vēlāk tās 

iegādājas vecāki), penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 

zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Sociālās zinības A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

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

lineāls. 
Dabaszinības A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

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

lineāls. 
Dizains un 

tehnoloģijas 
Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. Plastilīns (tikai sākuma posmam) 
Mūzika Nošu līniju burtnīca, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 

zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. A4 formāta 

mape darbu uzglabāšanai. 
Vizuālā māksla Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. Guašas un akvareļu krāsas, otas, 

ūdenstrauks, aplikāciju papīrs, eļļas pasteļķrītiņi (tikai sākumposmam). 
Sports un veselība Sporta tērps un apavi telpām (ar neslīdošu gumijas zoli) un sportošanai 

stadionā. Zeķu pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm 

matu gumija. Marķēta ūdens pudele. Dvielītis. Ieteicams marķēt arī 

apģērbu 
Pagarinātās dienas 

grupas nodarbības 
Balts A4 papīrs, A4 aplikāciju papīrs, A4 akvareļu papīrs, plastilīns, eļļas 

pasteļkrītiņi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropažu vidusskola 

Individuālie mācību līdzekļi 2.klasei 
2022./2023.m.g. 

 

Angļu valoda 2 līniju burtnīcas (nepieciešamības gadījumā, burtnīcu ir jānopērk vairāk), 

A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

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

lineāls. 
Latviešu valoda 6 līniju burtnīcas (nepieciešamības gadījumā, burtnīcu ir jānopērk vairāk), 

penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Matemātika 6 rūtiņu burtnīcas (nepieciešamības gadījumā, burtnīcu ir jānopērk vairāk), 

penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls 30 cm 
Dabaszinības A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

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

lineāls. 
Dizains un 

tehnoloģijas 
Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. Krāsainais aplikāciju papīrs, 

plastilīns (tikai sākuma posmam) 
Mūzika Nošu līniju burtnīca (nav jāpērk, turpina rakstīt iesāktajā burtnīcā) penālis, 

kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, 

līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. A4 formāta mape darbu uzglabāšanai. 
Vizuālā māksla Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. Guaša un akvareļu krāsas, otiņas, 

ūdens trauciņš, pasteļkrītiņi, aplikāciju papīrs (tikai sākuma posmam) 
Sports  un veselība Sporta tērps un apavi telpām ( ar neslīdošu gumijas zoli) un sportošanai 

stadionā. Zeķu pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm 

matu gumija. Marķēta ūdens pudele. Dvielītis. 
Pagarinātās dienas 

grupas nodarbības 
Balts A4 papīrs, A4 aplikāciju papīrs, A4 akvareļu papīrs, plastilīns, eļļas 

pasteļkrītiņi. 

 

Skolēna brīvai un radošai pašizpausmei mācību procesā noderēs balts A4 papīrs! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ropažu vidusskola 

Individuālie mācību līdzekļi 3.klasei 
2022./2023.m.g. 

 

Angļu valoda 2 līniju burtnīca (nepieciešamības gadījumā, burtnīcu ir jānopērk vairāk), A4 

mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

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

lineāls. 
Latviešu valoda 6 līniju burtnīcas ar punktiņiem līnijas vidū, paredzētas 3.klasei 

(nepieciešamības gadījumā, burtnīcu ir jānopērk vairāk), penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, marķieris, 

šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Matemātika 4 rūtiņu burtnīcas (nepieciešamības gadījumā, burtnīcu ir jānopērk vairāk), 

rūtiņu klade 96 lpp. , penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 

zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls 30 cm, cirkulis 
Sociālās zinības A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

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

lineāls. 
Dabaszinības Pierakstu klade 48 lpp., A4 mapīte darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 

zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Dizains un 

tehnoloģijas 
Pierakstu klade 48 lpp., penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, 

krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Mūzika Nošu līniju burtnīca (Zaķumuižai nav jāpērk, turpina iesākto burtnīcu), 

penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. A4 formāta mape darbu 

uzglabāšanai. 
Vizuālā māksla Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Sports un veselība Sporta tērps un apavi telpām (ar neslīdošu gumijas zoli) un sportošanai 

stadionā. Zeķu pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm 

matu gumija. Marķēta ūdens pudele. Dvielītis. 
Pagarinātās dienas 

grupas nodarbības 
Balts A4 papīrs, A4 aplikāciju papīrs, A4 akvareļu papīrs, plastilīns, eļļas 

pasteļkrītiņi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ropažu vidusskola 

Individuālie mācību līdzekļi 4.klasei 
2022./2023.m.g. 

 
Angļu valoda 2 līniju burtnīcas (nepieciešamības gadījumā, burtnīcu ir jānopērk vairāk), A4 

mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, 

krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Latviešu valoda 2–3 līniju klades (ja nevar nopirkt klades, tad burtnīcas, kuras ir jānopērk 

vairāk.), penālis, kurā ir pildspalvas arī krāsainās pildspalvas vai krāsainie 

marķieri, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, 

lineāls. Plāna A4 mapīte atgādņu un  darba lapu uzglabāšanai. 
Vācu / Krievu 

valoda 
Pierakstu klade, 1 līniju burtnīca , A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, 

kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 

zīmulis, dzēšgumija, lineāls 
Matemātika Biezā pierakstu klade (96 lpp.), 3 rūtiņu burtnīcas (nepieciešamības gadījumā, 

burtnīcu ir jānopērk vairāk), penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, 

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

marķieris, cirkulis, transportieris. A4  formāta rūtiņu lapas (bloks/iepakojums) 
Sociālās zinības 

un vēsture 
Pierakstu klade, A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, A4 lapas atsevišķu darbu 

veikšanai,  penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Dabaszinības Pierakstu klade, A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 

parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls. 
Mūzika Nošu līniju burtnīca (Zaķumuižai nav jāpērk, turpina 3.klasē iesākto burtnīcu), 

penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. A4 formāta mape darbu uzglabāšanai. 
Teātra māksla 

(literatūra) 
Pierakstu klade, A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 

parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls. 
Datorika Pierakstu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Ieteicams iegādāties zibatmiņu personīgai lietošanai mācību procesā. 

Vizuālā māksla Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Sports un 

veselība 
Sporta tērps un apavi telpām (ar neslīdošu gumijas zoli) un sportošanai 

stadionā. Zeķu pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm matu 

gumija. Marķēta ūdens pudele. Dvielītis. 

 
Skolēna brīvai un radošai pašizpausmei mācību procesā noderēs  balts A4 papīrs, A4 aplikāciju 

papīrs, A4 akvareļu papīrs, plastilīns, eļļas pasteļkrītiņi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ropažu vidusskola 

Individuālie mācību līdzekļi 5.klasei 
2022./2023.m.g. 

 

Angļu valoda Pierakstu klade, A4 lapas, kabatiņas, A4 mape darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Latviešu valoda A4 līniju lapas, 2 pierakstu līniju klades, ja nevar nopirkt klades, tad līniju 

burtnīcas (nepieciešamības gadījumā, burtnīcu ir jānopērk vairāk). A4 mape 

materiālu un darba lapu uzkrāšanai, kabatiņas, penālis, kurā ir pildspalvas, 

krāsainās pildspalvas vai krāsainie marķieri, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls,.  
Literatūra Pierakstu klade, A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 

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

lineāls, teksta marķieris. 
Krievu valoda  Pierakstu klade, A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 

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

lineāls, teksta marķieris. 
Matemātika Jauna vai iepriekšējā gada biezā pierakstu klade (96 lpp.), 3 rūtiņu burtnīcas 

(nepieciešamības gadījumā, burtnīcu ir jānopērk vairāk), penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris, cirkulis, transportieris. A4  formāta rūtiņu 

lapas (bloks/iepakojums) 
Sociālās zinības 

un vēsture 
Pierakstu klade, zīmēšanas bloks radošajiem darbiem, penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls. 

Datorika Pierakstu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Ieteicams iegādāties zibatmiņu personīgai lietošanai mācību procesā. 
Dabaszinības Pierakstu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Dizains un 

tehnoloģijas 
Pierakstu klade (rūtiņu), zīmēšanas bloks radošajiem darbiem, penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Mūzika Nošu līniju burtnīca , penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 

zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. A4 formāta mape 

darbu uzglabāšanai. 
Vizuālā māksla Pierakstu klade (vēlams turpināt iepriekšējo mācību gadu) penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Sports un 

veselība 
Sporta tērps un apavi telpām (ar neslīdošu gumijas zoli) un sportošanai 

stadionā. Zeķu pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm matu 

gumija. Marķēta ūdens pudele. Dvielītis, individuālās higiēnas preces. 

 
Skolēna brīvai un radošai pašizpausmei mācību procesā noderēs  balts A4 papīrs, A4 aplikāciju 

papīrs, A4 akvareļu papīrs, plastilīns, eļļas pasteļkrītiņi. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ropažu vidusskola 

Individuālie mācību līdzekļi 6.klasei. 
2022./2023.m.g. 

 

Angļu valoda Pierakstu klade, A4 lapas, kabatiņas, A4 mape darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris.. 
Latviešu valoda A4 līniju lapas, pierakstu klade, 2 līniju burtnīcas (nepieciešamības gadījumā, 

burtnīcu ir jānopērk vairāk). A4 mape materiālu un darba lapu uzkrāšanai, 

kabatiņas, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Literatūra Pierakstu klade, A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 

parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Krievu valoda  Pierakstu klade, A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 

parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Matemātika Jauna vai iepriekšējā gada biezā pierakstu klade (96 lpp.), 3 rūtiņu burtnīcas 

(nepieciešamības gadījumā, burtnīcu ir jānopērk vairāk), penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris, cirkulis, transportieris. A4  formāta rūtiņu 

lapas ( bloks/iepakojums) 
Sociālās zinības 

un vēsture 
Pierakstu klade, zīmēšanas bloks radošajiem darbiem, penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls. 
Datorika Pierakstu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Ieteicams iegādāties zibatmiņu personīgai lietošanai mācību procesā. 
Dabaszinības Pierakstu klade vai rūtiņu burtnīca, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

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

teksta marķieris. 
Dizains un 

tehnoloģijas 
Pierakstu klade (rūtiņu, vēlams turpināt iesākto), zīmēšanas bloks radošajiem 

darbiem, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Mūzika Nošu līniju burtnīca, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 

zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. A4 formāta mape 

darbu uzglabāšanai. 
Sports un 

veselība 
Sporta tērps un apavi telpām (ar neslīdošu gumijas zoli) un sportošanai 

stadionā. Zeķu pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm matu 

gumija. Marķēta ūdens pudele. Dvielītis, individuālās higiēnas preces. 

 
Skolēna brīvai un radošai pašizpausmei mācību procesā noderēs  balts A4 papīrs, A4 aplikāciju 

papīrs, A4 akvareļu papīrs, plastilīns, eļļas pasteļkrītiņi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ropažu vidusskola 

Individuālie mācību līdzekļi 7.klasei 
2022./2023.m.g. 

 
Angļu valoda Pierakstu klade, A4 lapas, kabatiņas, A4 mape darbu uzkrāšanai, penālis, kurā 

ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 

zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Latviešu valoda  A4 līniju lapas, pierakstu klade, 2 līniju burtnīcas (nepieciešamības gadījumā, 

burtnīcu ir jānopērk vairāk). A4 mape materiālu un darba lapu uzkrāšanai, 

kabatiņas, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Literatūra un 

teātra māksla 
Pierakstu klade, A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 

zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Krievu valoda  Pierakstu klade, A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 

zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Matemātika Biezā pierakstu klade (vēlams iepriekšējā mācību gada klade ) penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 

zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris, cirkulis, transportieris. 

A4  formāta rūtiņu lapas (bloks/iepakojums) 
Sociālās zinības Pierakstu klade, zīmēšanas bloks radošajiem darbiem, penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 

zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Latvijas un 

pasaules vēsture 
Pierakstu klade, A4 formāta mape darbu uzglabāšanai. A4 lapas atsevišķu 

darbu veikšanai , penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 

zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Bioloģija  Mape ātršuvējs, kur uzkrāt gada laikā veiktos darbus A4 formāta lapās, 15 (pēc 

izvēles baltas/līniju/rūtiņu) A4 formāta lapas pierakstiem, penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 

zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Ģeogrāfija Pierakstu klade,  A4 mape darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 

parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Datorika Pierakstu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 

zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Ieteicams iegādāties zibatmiņu personīgai lietošanai mācību procesā. 

Dizains un 

tehnoloģijas 
Pierakstu klade (rūtiņu), zīmēšanas bloks radošajiem darbiem, penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 

zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Inženierzinības Pierakstu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 

cirkulis, dažādu ģeometrisko figūru trafarets. 
Mūzika Nošu līniju burtnīca, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 

zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. A4 formāta mape 

darbu uzglabāšanai. 
Vizuālā māksla Portfolio mape (vēlams turpināt iepriekšējo mācību gadu) penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 

zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris, dažādas cietības grafīta zīmuļi 

(H-cieti, HB - vidējas cietības, B -mīksti) 
Sports un 

veselība 
Sporta tērps un apavi telpām (ar neslīdošu gumijas zoli) un sportošanai 

stadionā. Zeķu pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm matu 

gumija. Marķēta ūdens pudele. Dvielītis, individuālās higiēnas preces. 
 



Skolēna brīvai un radošai pašizpausmei mācību procesā noderēs  balts A4 papīrs, A4 aplikāciju 

papīrs, A4 akvareļu papīrs, plastilīns, eļļas pasteļkrītiņi. 

 

 

 

 

Ropažu vidusskola 

Individuālie mācību līdzekļi 8.klasei 
2022./2023.m.g. 

 

Angļu valoda Pierakstu klade, A4 lapas, kabatiņas, A4 mape darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris.. 
Latviešu 

valoda  
A4 līniju lapas, pierakstu klade, 2 līniju burtnīcas (nepieciešamības gadījumā, 

burtnīcu ir jānopērk vairāk). A4 mape materiālu un darba lapu uzkrāšanai, 

kabatiņas, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Literatūra  Pierakstu klade, A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 

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

lineāls, teksta marķieris. 
*Vācu/ Krievu 

valoda  
Pierakstu klade, A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 

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

lineāls, teksta marķieris. 
Matemātika Biezā pierakstu klade (vēlams iepriekšējā mācību gada klade ),penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris, cirkulis, transportieris. A4  formāta rūtiņu 

lapas ( bloks/iepakojums) 
Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

Pierakstu klade, A4 formāta mape darbu uzglabāšanai. A4 lapas atsevišķu darbu 

veikšanai , penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Ģeogrāfija Pierakstu klade,  A4 mape darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

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

teksta marķieris. 
Fizika Pierakstu klade diviem mācību gadiem, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Datorika Pierakstu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Ieteicams iegādāties zibatmiņu personīgai lietošanai mācību procesā. 

Bioloģija  Mape ātršuvējs, kur uzkrāt gada laikā veiktos darbus ( turpina iepriekšējā gadā 

iesākto) A4 formāta lapās, 15 (pēc izvēles baltas/līniju/rūtiņu) A4 formāta lapas 

pierakstiem, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Dizains un 

tehnoloģijas 
Pierakstu klade (rūtiņu, vēlams turpināt iesākto), zīmēšanas bloks radošajiem 

darbiem, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Ķīmija A4 pierakstu klade diviem mācību gadiem, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Mūzika Nošu līniju burtnīca, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 

zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. A4 formāta mape 

darbu uzglabāšanai. 
Vizuālā māksla Pierakstu klade (vēlams turpināt iepriekšējo mācību gadu) penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Sports un 

veselība 
Sporta tērps un apavi telpām (ar neslīdošu gumijas zoli) un sportošanai 

stadionā. Zeķu pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm matu 

gumija. Marķēta ūdens pudele. Dvielītis, individuālās higiēnas preces. 

 
*Otro svešvalodu (vācu valodu) 2022./2023.mācību gadā apgūst tikai tie skolēni, kuri mācās 

Zaķumuižā, Skolas ielā 3.  



 

Skolēna brīvai un radošai pašizpausmei mācību procesā noderēs  balts A4 papīrs, A4 aplikāciju 

papīrs, A4 akvareļu papīrs, plastilīns, eļļas pasteļkrītiņi. 

 

 

 

Ropažu vidusskola 

Individuālie mācību līdzekļi 9.klasei 
2022./2023.m.g. 

 

Angļu valoda Pierakstu klade, A4 lapas, kabatiņas, A4 mape darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Latviešu 

valoda  
A4 līniju lapas, pierakstu klade, 2 līniju burtnīcas (nepieciešamības gadījumā, 

burtnīcu ir jānopērk vairāk). A4 mape materiālu un darba lapu uzkrāšanai, 

kabatiņas, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Literatūra  Pierakstu klade, A4 mapīte radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 

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

lineāls, teksta marķieris. 
*Vācu / Krievu 

valoda  
Pierakstu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Matemātika Biezā pierakstu klade (vēlams iepriekšējā mācību gada klade ), penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris, cirkulis, transportieris. A4  formāta rūtiņu 

lapas (bloks/iepakojums) 
Sociālās zinības Pierakstu klade, zīmēšanas bloks radošajiem darbiem, penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Latvijas un 

pasaules 

vēsture 

Pierakstu klade, A4 formāta mape darbu uzglabāšanai. A4 lapas atsevišķu darbu 

veikšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Ģeogrāfija Pierakstu klade,  A4 mape darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

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

teksta marķieris. 
Fizika Pierakstu klade diviem mācību gadiem, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Bioloģija Mape ātršuvējs, kur uzkrāt gada laikā veiktos darbus (turpina iepriekšējos gados 

iesākto)  A4 formāta lapās, 15 (pēc izvēles baltas/līniju/rūtiņu) A4 formāta lapas 

pierakstiem, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Ķīmija Pierakstu klade diviem mācību gadiem, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Datorika Pierakstu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

Ieteicams iegādāties zibatmiņu personīgai lietošanai mācību procesā. 
Mūzika Nošu līniju burtnīca, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie 

zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. A4 formāta mape 

darbu uzglabāšanai. 
Vizuālā māksla Pierakstu klade (vēlams turpināt iepriekšējo mācību gadu) penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Sports un 

veselība 
Sporta tērps un apavi telpām (ar neslīdošu gumijas zoli) un sportošanai 

stadionā. Zeķu pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm matu 

gumija. Marķēta ūdens pudele. Dvielītis, individuālās higiēnas preces. 
*Otro svešvalodu (vācu valodu) 2022./2023.mācību gadā apgūst tikai tie skolēni, kuri mācās 

Zaķumuižā, Skolas ielā 3.  

 



Skolēna brīvai un radošai pašizpausmei mācību procesā noderēs  balts A4 papīrs, A4 aplikāciju 

papīrs, A4 akvareļu papīrs, plastilīns, eļļas pasteļkrītiņi. 

 

 

 

 

 

 

 

Ropažu vidusskola 

Individuālie mācību līdzekļi 10.klasei 
2022./2023.m.g. 

 
Angļu valoda Pierakstu klade diviem mācību gadiem, A4 mape radošo darbu uzkrāšanai, A4 

kabatiņas, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Latviešu valoda  

Literatūra  
Pierakstu klade vairākiem mācību gadiem, A4 mape radošo darbu uzkrāšanai, 

A4 kabatiņas, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Krievu valoda  Pierakstu klade vairākiem mācību gadiem, penālis, kurā ir pildspalvas, 

parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls. 
Vēsture un 

sociālās zinātnes I 
Pierakstu klade (vai divas burtnīcas 32 lpp. - ekonomikai un vēsturei atsevišķi) 

vairākiem mācību gadiem, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, 

krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. A4 

mape darbu uzglabāšanai. 
Kultūras pamati Pierakstu klade, A4 mape radošo darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 

zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Fizika Pierakstu klade vairākiem mācību gadiem, penālis, kurā ir pildspalvas, 

parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls. Transportieris, cirkulis, trijstūri ar 30 un 60 grādu leņķiem, 

un vienādsānu trijstūris. 
Ķīmija Pierakstu klade vairākiem mācību gadiem, penālis, kurā ir pildspalvas, 

parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls. 
Bioloģija Pierakstu klade vairākiem mācību, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

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

lineāls.  
Ģeogrāfija Pierakstu klade,  A4 mape darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 

parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Matemātika Bieza pierakstu klade (vairākiem mācību gadiem), penālis, kurā ir pildspalvas, 

parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieri. 
Dizains un 

tehnoloģijas 

Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, cirkulis, papīra nazītis. 

Sports un 

veselība 
Sporta tērps un apavi telpām ( ar neslīdošu gumijas zoli) un sportošanai 

stadionā. Zeķu pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm matu 

gumija. Marķēta ūdens pudele. Dvielītis, individuālās higiēnas preces. 
Izvēles 

specializētais 

kurss  

Pierakstu klade vairākiem mācību gadiem, A4 mape radošo darbu uzkrāšanai, 

A4 kabatiņas, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ropažu vidusskola 

Individuālie mācību līdzekļi 11.klasei 
2022./2023.m.g. 

 

Angļu valoda Iepriekšējā mācību gada pierakstu klade, A4 mape radošo darbu uzkrāšanai, 

A4 kabatiņas, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Latviešu valoda 

Literatūra 
Iepriekšējā mācību gada pierakstu klade, A4 mape pierakstu un radošo darbu 

uzkrāšanai, A4 kabatiņas, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, 

krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Krievu valoda Pierakstu klade vairākiem mācību gadiem, penālis, kurā ir pildspalvas, 

parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls. 
Vēsture un 

sociālās zinātnes I 
Iepriekšējā mācību gada pierakstu klade (vai divas burtnīcas 32 lpp. - 

ekonomikai un vēsturei atsevišķi), penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

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

lineāls. A4 mape darbu uzglabāšanai. 
Kultūras pamati Iepriekšējā mācību gada pierakstu klade, A4 mape radošo darbu uzkrāšanai, 

penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Fizika Iepriekšējā mācību gada pierakstu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

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

lineāls. Transportieris, cirkulis, trijstūri ar 30 un 60 grādu leņķiem, un 

vienādsānu trijstūris. 
Ķīmija Iepriekšējā mācību gada pierakstu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

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

lineāls. 
Bioloģija Iepriekšējā mācību gada pierakstu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, 

parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls.  
Ģeogrāfija Pierakstu klade,  A4 mape darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 

parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 
Matemātika Bieza pierakstu klade ( vēlama iepriekšējā mācību gada klade), penālis, kurā ir 

pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 

zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieri. 
Sports un 

veselība 
Sporta tērps un apavi telpām ( ar neslīdošu gumijas zoli) un sportošanai 

stadionā. Zeķu pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm matu 

gumija. Marķēta ūdens pudele. Dvielītis, individuālās higiēnas preces. 
Dizains un 

tehnoloģijas 

Penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, 

šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls, cirkulis, papīra nazītis. 

Izvēles 

specializētais 

kurss  

Pierakstu klade vairākiem mācību gadiem, A4 mape radošo darbu 

uzkrāšanai, A4 kabatiņas, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, 

krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
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Angļu valoda II Iepriekšējā mācību gada pierakstu klade, A4 mape radošo darbu uzkrāšanai, 

A4 kabatiņas, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Latviešu valoda 

un literatūra 
Iepriekšējā mācību gada pierakstu klade, A4 mape radošo darbu uzkrāšanai, 

A4 kabatiņas, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, 

flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Sociālās zinātnes 

II 
Pierakstu klade (vai divas burtnīcas 32 lpp. - ekonomikai un citām zinātnēm 

atsevišķi), pietiek ar 32 lapu burtnīcu , A4 lapas atsevišķu darbu veikšanai, A4 

mape darbu uzglabāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, 

krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, dzēšgumija, lineāls. 
Fizika Iepriekšējā mācību gada pierakstu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

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

lineāls. Transportieris, cirkulis, trijstūri ar 30 un 60 grādu leņķiem, un 

vienādsānu trijstūris. 
Ķīmija Iepriekšējā mācību gada pierakstu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais 

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

lineāls. 
Bioloģija II Iepriekšējā mācību gada pierakstu klade, penālis, kurā ir pildspalvas, 

parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls.  
Ģeogrāfija II Pierakstu klade,  A4 mape darbu uzkrāšanai, penālis, kurā ir pildspalvas, 

parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, teksta marķieris. 

Matemātika Bieza pierakstu klade ( vēlama iepriekšējā mācību gada klade), penālis, kurā 

ir pildspalvas, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, šķēres, līmes 

zīmulis, dzēšgumija, lineāls, teksta marķieri. 
Sports un veselība Sporta tērps un apavi telpām ( ar neslīdošu gumijas zoli) un sportošanai 

stadionā. Zeķu pāris – sportam viens, pārējām stundām cits. Meitenēm matu 

gumija. Marķēta ūdens pudele. Dvielītis, individuālās higiēnas preces. 
Izvēles 

specializētais 

kurss  

Pierakstu klade vairākiem mācību gadiem, A4 mape radošo darbu 

uzkrāšanai, A4 kabatiņas, penālis, kurā ir pildspalvas, parastais zīmulis, 

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

 


