Informācija vecākiem par prognozējamajiem*
individuālajiem mācību piederumiem
Jūrmalas Valsts ģimnāzija nodrošina šādus mācību līdzekļus - izglītības
programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē izmantojamā, tai skaitā
elektroniskajā vidē izmantojamā mācību literatūra, metodiskie līdzekļi, papildu
literatūra, uzskates līdzekļi, didaktiskās spēles, digitālie mācību līdzekļi un
resursi, izdales materiāli, mācību tehniskie līdzekļi, iekārtas un aprīkojums,
mācību materiāli (vielas, izejvielas un priekšmeti, ko izmanto izglītības satura
apguvei, veicot praktiskus uzdevumus) skolas budžeta ietvaros.
Lūdzam vecākus (personas, kas realizē aizgādību), iespēju robežās, iegādāties
izglītības satura apguvei nepieciešamos individuālos mācību piederumus, kas tiks
izmantoti vairāku mācību priekšmetu obligātā satura apguvei vai produktu
radīšanai skolēna vajadzībām (saskaņā ar Izglītības likuma 1. panta 12.5 punkta "k"
apakšpunktu,58.panta 3.punktu).
Mācībām nepieciešamie palīglīdzekļi:
pildspalvas, parastie un krāsainie zīmuļi, flomāsteri, marķieri, lineāls, dzēšgumija, zīmuļu
asināmais, šķēres,līmes zīmulis.
Individuālie skolas piederumi:
skolas soma, penālis, ikdienas/svētku apģērbs (informācija skolas mājaslapā), maiņas
apavi.
Mācību jomas
* individuālie mācību piederumi tiek precizēti mācību gada sākumā (1.,2.sept.ned.) katrā mācību priekšmetā

1. – 4. klasē
Matemātikas mācību joma
Matemātika
1. klase
2. klase
3. klase
4. klase

2 rūtiņu burtnīcas (ar maliņām), īsais lineāls (12-15 cm)
2 rūtiņu burtnīcas, lineāls 20 cm, parastais zīmulis, krāsu zīmuļi, marķieris
2 rūtiņu burtnīcas, lineāls, parastais zīmulis, krāsu zīmuļi, zila un zaļa pildspalva
1 biezā rūtiņu klade (neizvēlaties ar spirāli), 2 rūtiņu burtnīcas, 20 cm lineāls,
cirkulis, krāsainie marķieri

Valodu mācību joma
Latviešu valoda
1. klase
2. klase

3. klase

4. klase

Angļu valoda

1 līniju burtnīca (1.-2.klasei)
apvākotas
1 līniju burtnīca (2. klasei)
apvākota
3 līniju burtnīcas (3. klasei)
apvākotas, klade-vārdnīca
(paraugs ŠEIT), mazais foto
albumiņš likumiem (paraugs
ŠEIT)
Biezā līniju klade
5 līniju burtnīcas (4.
klasei) apvākotas, rūtiņu (apvākota), klade-vārdnīca
(turpina veikt ierakstus
klade (plānā), A4
formāta lapas – vēstuļu iesāktajā kladē), mazais
foto albumiņš likumiem
papīrs,vai kopēšanai
(turpinaiesāktajā)
paredzētās lapas.

Krievu valoda

Vācu valoda

Biezā līniju
klade.

Biezā līniju
klade.

3 līniju burtnīcas (1.- 2.
klasei) apvākotas
4 burtnīcas (1.-2. kl., ar
izcelto līniju) apvākotas
4 līniju burtnīcas (3.
klasei) apvākotas

Dabaszinātņu mācību joma
Dabaszinības
1. klase
2. klase
3. klase
4. klase

1 rūtiņu burtnīca, apvākota
1 rūtiņu burtnīca, apvākota
1 rūtiņu burtnīca, apvākota
1 rūtiņu burtnīca, apvākota

Tehnoloģiju mācību joma
Dizains un tehnoloģijas

Datorika

Plastilīns, šķēres, lineāls (30 cm), līmes zīmulis, PVAlīme, otiņa,
1. klase A4 zīmēšanas papīrs, rakstāmpapīrs, divpusējs aplikāciju papīrs
un divpusējs kartons, uz galdanovietojama plastikāta pamatne.
Aplikāciju papīrs un zīmēšanas papīrs (izmērs A4), līmes
2. klase zīmulis, šķēres, plastilīns, flomāsteri.
3. klase Aplikācijas papīrs, šķēres, līmes zīmulis, plastilīns, flomāsteri.
Nav nepieciešams.
4. klase Aplikācijas papīrs, šķēres, līmes zīmulis.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma
Sociālās zinības

Sociālās zinības un
vēsture

1. klase 1 rūtiņu burtnīca (apvākota), līmlapiņas (75 mm x 75 mm)
2. klase 1 rūtiņu burtnīca (apvākota), līmlapiņas (75 mm x 75 mm)
3. klase 1 rūtiņu burtnīca (apvākota), līmlapiņas (75 mm x 75 mm)
Plānā rūtiņu klade (apvākota)
4. klase

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports un veselība
1. – 4. klase

Īsais sporta tērps un garais (nodarbībām ārpus telpām) sporta tērps, sporta apavi

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma
Vizuālā māksla

Mūzika

Literatūra

Teātra māksla

Mazā nošu līniju burtnīca, rūtiņu
burtnīca, slēgta A4mapīte
Mācību materiālino iepriekšējā
mācību gada
Mācību materiālino iepriekšējā
mācību gada
Mācību materiāli no iepriekšējā Plānā rūtiņu klade
mācībugada
(apvākota)

1. klase
2. klase
3. klase
4. klase

5. – 9. klasē
Matemātikas mācību joma
Matemātika
5. klase
6. klase
7. klase
8. klase
9. klase

Biezā rūtiņu klade, 20 cm lineāls, cirkulis, transportieris,uzstūris, 2 rūtiņu burtnīcas (apvākotas)
Biezā rūtiņu klade, 20 cm lineāls, cirkulis, transportieris, uzstūris, 2 rūtiņu burtnīcas (apvākotas)
Biezā rūtiņu klade, 20 cm lineāls, cirkulis, transportieris, uzstūris, 2 rūtiņu burtnīcas (apvākotas)
Biezā rūtiņu klade, 20 cm lineāls, cirkulis, transportieris, uzstūris, 2 rūtiņu burtnīcas (apvākotas)
Biezā rūtiņu klade, 20 cm lineāls, cirkulis, transportieris, uzstūris, 2 rūtiņu burtnīcas (apvākotas)

Valodu mācību joma
Latviešu valoda
5. klase

5 līniju burtnīcas
(apvākotas), rūtiņu
klade (plānā), A4
formāta lapas –
vēstuļu papīrs, vai
kopēšanai paredzētās
lapas

Angļu valoda
Biezā līniju klade (turpina
veikt ierakstusiesāktajā
kladē), klade-vārdnīca
(turpina veiktierakstus
iesāktajā kladē), mazais
foto albumiņš likumiem
(turpina iesāktajā)

Krievu valoda
Biezā līniju klade.

Vācu valoda
Biezā līniju
klade.

Latviešu valoda

6. klase

7. klase

8. klase

9. klase

Angļu valoda

4 līniju burtnīcas
(apvākotas),viena
biezā līniju klade (var
turpināt iepriekšējā),
balts A4papīrs

Biezā līniju klade (turpina
veikt ierakstusiesāktajā
kladē), klade-vārdnīca
(turpina veiktierakstus
iesāktajā kladē), mazais foto
albumiņš likumiem(turpina
iesāktajā), līniju burtnīca
testiem
4 līniju burtnīcas
Biezā līniju klade
(apvākotas),viena
(uzdevumiem un likumiem),
biezā līniju klade (var klade- vārdnīca (turpina veikt
turpināt iepriekšējā), ierakstus iesāktajā kladē),
balts A4papīrs
līniju burtnīca testiem
4 līniju burtnīcas
Biezā līniju klade
(apvākotas), viena
(uzdevumiem un likumiem),
biezā līniju klade (var klade – vārdnīca (turpina
turpināt iepriekšējā), veikt ierakstus iesāktajā
balts A4 papīrs
kladē), līniju burtnīca testiem
Viena līniju vai
Biezā līniju klade
rūtiņuklade (var
(uzdevumiem un likumiem),
turpināt iepriekšējā)
klade- vārdnīca (turpina veikt
ierakstus iesāktajā kladē),
līniju burtnīca testiem

Krievu valoda

Vācu valoda

Biezā līniju klade
(turpina veikt
ierakstus iesāktajā
kladē).

Biezā līniju klade
(turpina veikt
ierakstus iesāktajā
kladē).

Biezā līniju klade
(turpina veikt
ierakstus iesāktajā
kladē).

Biezā līniju klade
(turpina veikt
ierakstus iesāktajā
kladē).

Biezā līniju klade
(turpina veikt
ierakstus iesāktajā
kladē).

Biezā līniju klade
(turpina veikt
ierakstus iesāktajā
kladē).

Biezā līniju klade
(turpina veikt
ierakstus iesāktajā
kladē).

Biezā līniju klade
(turpina veikt
ierakstus iesāktajā
kladē).

Dabaszinātņu mācību joma
Dabaszinības
5. klase

6. klase

7. klase

8. klase

9. klase

Fizika

Ķīmija

Bioloģija

Ģeogrāfija

Biezā rūtiņu klade
(iepriekšējā
mācību gada)
Biezā rūtiņu
klade (iepriekšējā
mācību gada)
Bieza A4 formāta klade,
rakstāmpiederumi, tai
skaitā zaļa pildspalva,
līme un šķēres,
līmlapiņas.
Biezā rūtiņu A4 formāta klade,
A4 formāta klade
klade.
vēlams biezāku.
(iepriekšējā mācību
Rakstāmpiederumi, tai gada), kalkulators,
skaitā zaļa pildspalva, rakstāmpiederumi, tai
līme un šķēres,
skaitā zaļa pildspalva,
kalkulators.
līme un šķēres,
līmlapiņas.
Biezā rūtiņu A4 formāta klade
A4 formāta klade
klade
(iepriekšējā mācību
(iepriekšējā mācību
(iepriekšēja gada), kalkulators,
gada), kalkulators,
mācību gada), rakstāmpiederumi, tai rakstāmpiederumi, tai
zinātniskais skaitā zaļa pildspalva, skaitā zaļa pildspalva,
kalkulators). līme un šķēres,
līme un šķēres,
līmlapiņas.

Biezā rūtiņu
klade

Biezā rūtiņu
klade
(iepriekšējā
mācību gada)

Biezā rūtiņu
klade
(iepriekšējā
mācību gada)

Tehnoloģiju mācību joma
Dizains un tehnoloģijas
5. klase

6. klase

7. klase

8. klase

9. klase

Rasēšanas un cita veida papīri. Dažādimateriāli
apstrādei, ko precizēsim mācību laikā (metāla
stieples, saplākšņi,plastmasa u.t.t.)
Rasēšanas un cita veida papīri. Dažādimateriāli
apstrādei, ko precizēsim mācību laikā (metāla
stieples,saplākšņi, plastmasa u.t.t.)
Tamboradata (1 - 2 izmērs) kokvilnasvidēji
raupjš tambordiegs - varētu būtbalts, pelēks un
kāds iemīļots gaišs tonis. Šūšanas, lāpīšanas
adatas, šķēres, mērlente, A 4 mape skicēm,
balts papīrs, plēves kabatiņas, flomāsteri,
zīmuļi, šķēres, PVA līme.
Mulinē izšūšanas diegi (piecas saskanīgās
krāsās, izšūšanas adatas, šķēres, viegls, plāns
lina izšūšanas audums neitrālā krāsā) izmērs,
lai derētu riņķim un izmēģinājuma paraugiem,
izšūšanas rinķis 20 līdz 30cm diametrā, vēlams
koka materiāla. A4 mape, balts papīrs, zīmuļi,
plēves, kabatiņas, PVA līme, mīksto saru otas
Adāmadatas ar lociņu (izmērs – 2,50mm),
dzija (precizēsim septembrī pirmajāsmācību
stundās), čehu pērlītes izšūšanai – 8 izmērs
pērlītēm (trīs saskanīgos toņos, viensno tiem
sudrabs, bronza vai zeltīts. Šūšanas, lāpīšanas
adatas, dažāda izmēra, mērlenta, šķēres, A4
mapeskiču veidošanai, zīmuļi, PVA līme,
mīksto saru otas

Datorika

Inženierzinības

Nav nepieciešams.
Nav nepieciešams.
Plānā rūtiņu klade.

Nav nepieciešams.

Nav nepieciešams.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma
Sociālās zinības un
vēsture
5. klase
6. klase
7. klase
8. klase
9. klase

Sociālās zinības

Latvijas un pasaules vēsture

Plānā rūtiņu klade
Plānā rūtiņu klade

Biezā rūtiņu klade

Plānā rūtiņu klade
Plānā rūtiņu klade

Biezā rūtiņu klade
Biezā rūtiņu klade

Biezā rūtiņu klade

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports un veselība
5. – 9. klase

Īsais sporta tērps un garais (nodarbībām ārpus telpām) sporta tērps, sporta apavi.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma
Vizuālā māksla

5. klase

6. klase

7. klase

8. klase

9. klase

Mūzika

A4 un A3 zīmēšanas bloki,
krāsainie zīmuļi, flomāsteri, eļļas
krītiņi, PVA līmes zīmulis,
aplikāciju papīrs, guaša krāsas,
melna pildspalva
A4 un A3 zīmēšanas bloki,
krāsainie zīmuļi, flomāsteri, eļļas
krītiņi, PVA līmes zīmulis,
aplikāciju papīrs, guaša krāsas,
melna pildspalva
A4 un A3 zīmēšanas bloki,
krāsainie zīmuļi, flomāsteri, eļļas
krītiņi,PVA līmes zīmulis,
aplikāciju papīrs, guašakrāsas,
melna pildspalva
A4 un A3 zīmēšanās bloki,
krāsainie zīmuļi, flomāsteri, eļļas
krītiņi,PVA līmes zīmulis,
aplikāciju papīrs, guašakrāsas,
melna pildspalva
A4 un A3 zīmēšanas bloki,
krāsainie zīmuļi, flomāsteri,
PVA līmes zīmulis, aplikāciju
papīrs, akvareļu krāsas,melna
pildspalva, eļļas krātiņi

Literatūra

Nošu burtnīca.

Plānā rūtiņu klade

Nošu burtnīca

Plānā līniju klade (var
turpināt iepriekšējā),
baltas A4 lapas

Nošu burtnīca

Plānā līniju klade( var
turpināt iepriekšējā),
baltas A4 lapas

Nošu burtnīca

Plānā līniju klade( var
turpināt iepriekšējā),
baltas A4 lapas

Nošu burtnīca

Rūtiņu vai līniju klade
(var turpināt
iepriekšējā)

Teātra māksla

10. – 12. klasē
Matemātikas mācību joma
Matemātika
Biezā rūtiņu klade, pildspalva, parastais zīmulis, cirkulis, transportieris, lineāls, uzstūris, pāris
krāsu zīmuļu vai flomāsteru vai pildspalvu
Biezā rūtiņu klade, pildspalva, parastais zīmulis, cirkulis, transportieris, lineāls, uzstūris, pāris
11. klase
krāsu zīmuļu vai flomāsteru vai pildspalvu
Biezā rūtiņu klade, pildspalva, parastais zīmulis, cirkulis, transportieris, lineāls, uzstūris, pāris
12. klase krāsu zīmuļu vai flomāsteru vai pildspalvu
10. klase

Valodu mācību joma
Latviešu valoda
10. klase
11. klase

12. klase

Līniju klade, vienalīniju
burtnīca, pildspalva
Līniju klade, vienalīniju
burtnīca (var turpināt
iepriekšējā), pildspalva
A4 formāta līniju klade

Angļu valoda

Krievu valoda

Vācu valoda

Dabaszinātņu mācību joma
Dabaszinības

Ķīmija

Fizika

A4 formāta klade,
rakstāmpiederumi,
10. klase tai skaitā zaļa
pildspalva, līme un
šķēres; kalkulators
A4 formāta klade
rakstāmpiederumi,
11. klase tai skaitā zaļa
pildspalva, līme un
šķēres, kalkulators
A4 formāta klade,
rakstāmpiederumi,
12. klase tai skaitā zaļa
pildspalva, līme un
šķēres; kalkulators

Bioloģija

Ģeogrāfija

Rūtiņu klade,
Rūtiņu klade,
kalkulators, pildspalva, vēlams atlants.
parastais, zīmulis, lineāls (var turpināt
iepriekšējā gadā
iesākto)
Rūtiņu klade(var
Rūtiņu klade,
turpināt iepriekšējā gadā vēlams atlants.
iesākto), kalkulators,
(var turpināt
pildspalva, parastais
iepriekšējā gadā
zīmulis, lineāls
iesākto)
Rūtiņu klade,kalkulators, Rūtiņu klade,
pildspalva, parastais
vēlams atlants.
zīmulis, lineāls
(var turpināt
iepriekšējā gadā
iesākto)

Tehnoloģiju mācību joma
Dizains un tehnoloģijas

Datorika

Inženierzinības

Nav nepieciešams
Plānā rūtiņu klade
Plānā rūtiņu klade (vēlams iepriekšējā
gada)

10. klase
11. klase
12. klase

Sociālā un pilsoniskā mācību joma
Sociālās zinības

Latvijas un pasaules vēsture

10. klase
11. klase
12. klase

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports un veselība
10. – 12. klase Īsais sporta tērps un garais (nodarbībām ārpus telpām) sporta tērps, sporta apavi.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma
Vizuālā māksla
10. klase
11. klase
12. klase

Mūzika

Literatūra
Rūtiņu klade, pildspalva
Rūtiņu klade (var turpināt
iepriekšējā), pildspalva
A4 formāta rūtiņuklade (var
turpināt iepriekšējos gados
iesāktajā)

Teātra māksla

