Apstiprināts
Skolas padomes sēdē Nr.2
27.03.2017.

Tārgales pamatskolas
1.klases skolēniem
nepieciešamie individuālie
MĀCĪBU LĪDZEKĻI

Visos priekšmetos (izņemot sportu):
Pildspalva
Parastais zīmulis
Lineāls
Dzēšgumija
Krāsu zīmuļi
Zīmuļu asināmais
Penālis
Apvākojumi grāmatām
Apvākojumi darba burtnīcām
Apvākojumi burtnīcām

Mācību priekšmets
Latviešu valoda
Matemātika
Dabaszinības
Ētika
Sociālās zinības
Mūzika
Sports

Angļu valoda
Vizuālā māksla

Mācību līdzekļi
6 līniju burtnīcas ( 1.- 2.kl.)
Plānā mapīte ar 20 kabatiņām darba lapu un atgādņu ievietošanai
5 rūtiņu burtnīcas

Plānā mapīte ar 10 kabatiņām darba lapām un atgādnēm (vēlams turpināt no
1.līdz 4.klasei)
Īsais sporta tērps,
garais sporta tērps,
sporta apavi sporta zālei,
sporta apavi āra apstākļiem
Mapīte darba lapām
Parastais zīmulis
Dzēšgumija
Zīmēšanas papīrs
Akvareļu papīrs
Krāsaini papīri
Pildspalvas
Flomāsteri (no 1.-2.kl)
Krāsainie zīmuļi (no 1.-2.kl.)
Eļļas pasteļu krītiņi (no 1.-9.kl)
Akvareļu krāsas (no 1.-4.kl.)
Guaša krāsas
Otas (no 1.-9.kl.)
Palete krāsu jaukšanai (no 1.-9.kl.)

Mājturība un
tehnoloģijas

Māls veidošanai (no 1.-2.kl.)
PVA līme
Līmes zīmulis
Diegs, adata, zeķe vai cimds, pogas, dzija vai lentītes, trikotāžas atgriezumi
Šķēres
Līmes zīmulis
PVA līme
Aplikāciju papīrs
Kartons
Plastilīns
Dziju atgriezumi
Auduma atgriezumi

Skolas telpās nepieciešami maiņas apavi.

Apstiprināts
Skolas padomes sēdē Nr.2
27.03.2017.

Tārgales pamatskolas
2.klases skolēniem
nepieciešamie individuālie
MĀCĪBU LĪDZEKĻI
Visos priekšmetos (izņemot sportu):
Pildspalva
Parastais zīmulis
Lineāls
Dzēšgumija
Krāsu zīmuļi
Zīmuļu asināmais
Penālis
Apvākojumi grāmatām
Apvākojumi darba burtnīcām
Apvākojumi burtnīcām
Mācību priekšmets
Latviešu valoda
Matemātika
Dabaszinības
Ētika
Sociālās zinības
Vizuālā māksla

Mājturība un
tehnoloģijas
Mūzika
Sports

Mācību līdzekļi
8 līniju burtnīcas (1. – 2. kl.)
4 rūtiņu burtnīcas (parastas rūtiņas)

Parastais zīmulis
Dzēšgumija
Zīmēšanas papīrs
Akvareļu papīrs
Krāsaini papīri
Pildspalvas
Flomāsteri (no 1.-2.kl.)
Krāsainie zīmuļi (no 1.-2.kl.)
Eļļas pasteļu krītiņi (no 1.-9.kl.)
Akvareļu krāsas (no 1.-4.kl.)
Guaša krāsas
Otas (no 1.-9.kl.)
Šķēres (no 1.-9.kl.)
Palete krāsu jaukšanai (no 1.-9.kl.)
Māls veidošanai (no 1.-2.kl.)
PVA līme
Līmes zīmulis
Kartona kastes un plāksnes, līmlente, žurnāli un avīzes aplikācijai
Šķēres, līmes zīmulis, šķidrā PVA līme, aplikāciju papīrs, kartons,
plastilīns, dziju atgriezumi, auduma atgriezumi
Plānā mapīte ar 10 kabatiņām darba lapām un atgādnēm (vēlams turpināt no
1.līdz 4.klasei)
Īsais sporta tērps,
garais sporta tērps,
sporta apavi sporta zālei,

Angļu valoda

sporta apavi āra apstākļiem
Mapīte darba lapām

Skolas telpās nepieciešami maiņas apavi.

Apstiprināts
Skolas padomes sēdē Nr.2
27.03.2017.

Tārgales pamatskolas
3.klases skolēniem
nepieciešamie individuālie
MĀCĪBU LĪDZEKĻI
Visos priekšmetos (izņemot sportu):
Pildspalva
Parastais zīmulis
Lineāls
Dzēšgumija
Krāsu zīmuļi
Zīmuļu asināmais
Penālis
Apvākojumi grāmatām
Apvākojumi darba burtnīcām
Apvākojumi burtnīcām
Mācību priekšmets
Latviešu valoda
Matemātika
Dabaszinības
Ētika
Sociālās zinības
Vizuālā māksla

Mājturība un
tehnoloģijas
Mūzika

Mācību līdzekļi
10 līniju burtnīcas 3.klasei, mapītes darba lapu ievietošanai, piezīmju
lapiņas.
10 rūtiņu burtnīcas, mapīte darba lapu ievietošanai, piezīmju lapiņas.
Mapīte darba lapu ievietošanai.
Parastais zīmulis
Dzēšgumija
Zīmēšanas papīrs
Akvareļu papīrs
Kartons
Krāsaini papīri
Pildspalvas
Flomāsteri (no 3.-4.kl.)
Krāsainie zīmuļi (no 3.-4.kl.)
Eļļas pasteļu krītiņi (no 1.-9.kl.)
Akvareļu krāsas (no 1.-4.kl.)
Guaša krāsas
Otas (no 1.-9.kl.)
Šķēres (no 1.-9.kl.)
Palete krāsu jaukšanai (no 1.-9.kl.)
Plastilīns
Māls un instrumenti veidošanai (no 3.-4.kl.)
PVA līme
Līmes zīmulis
Kolāžas materiāli (žurnālu, avīžu attēli aplikācijai, kartona kastītes, dzijas,
lentītes, trikotāžu atgriezumi)
Šķēres, līmes zīmulis, šķidrā PVA līme, aplikāciju papīrs, kartons,
plastilīns, dziju atgriezumi, auduma atgriezumi
Plānā mapīte ar 10 kabatiņām darba lapām un atgādnēm (vēlams turpināt no
3.līdz 6.klasei)

Sports

Angļu valoda

Īsais sporta tērps,
garais sporta tērps,
sporta apavi sporta zālei,
sporta apavi āra apstākļiem
Biezā klade

Skolas telpās nepieciešami maiņas apavi.

Apstiprināts
Skolas padomes sēdē Nr.2
27.03.2017.

Tārgales pamatskolas
4.klases skolēniem
nepieciešamie individuālie
MĀCĪBU LĪDZEKĻI
Visos priekšmetos (izņemot sportu):
Pildspalva
Parastais zīmulis
Lineāls
Dzēšgumija
Krāsu zīmuļi
Zīmuļu asināmais
Penālis
Apvākojumi grāmatām
Apvākojumi darba burtnīcām
Apvākojumi burtnīcām
Mācību priekšmets
Latviešu valoda
Matemātika
Dabaszinības
Sociālās zinības
Vizuālā māksla

Mājturība un

Mācību līdzekļi
10 līniju burtnīcas 4.klasei,
10 plastmasas „kabatiņas” mācību materiālu uzkrāšanai.
10 rūtiņu burtnīcas,
2 rūtiņu klades,
cirkulis.
Parastais zīmulis
Dzēšgumija
Zīmēšanas papīrs
Akvareļu papīrs
Kartons
Krāsaini papīri
Pildspalvas
Tušas (gēla) pildspalva
Flomāsteri (no 3.-4.kl)
Krāsainie zīmuļi (no 3.-4.kl.)
Eļļas pasteļu krītiņi (no 1.-9.kl.)
Akvareļu krāsas (no 1.-4.kl.)
Guaša krāsas
Otas (no 1.-9.kl.)
Šķēres (no 1.-9.kl.)
Palete krāsu jaukšanai (no 1.-9.kl.)
Plastilīns
Māls un instrumenti veidošanai (no 3.-4.kl.)
PVA līme
Līmes zīmulis
Kolāžas materiāli (žurnālu, avīžu attēli aplikācijai, dzijas, lentītes, trikotāžu
atgriezumi)
Šķēres, līmes zīmulis, šķidrā PVA līme, aplikāciju papīrs, kartons,

tehnoloģijas
Mūzika
Sports

Angļu valoda

plastilīns, dziju atgriezumi, auduma atgriezumi
Plānā mapīte ar 10 kabatiņām darba lapām un atgādnēm (vēlams turpināt no
3.līdz 6.klasei)
Īsais sporta tērps,
garais sporta tērps,
sporta apavi sporta zālei,
sporta apavi āra apstākļiem
Biezā klade

Skolas telpās nepieciešami maiņas apavi.

Apstiprināts
Skolas padomes sēdē Nr.2
27.03.2017.

Tārgales pamatskolas
5.klases skolēniem
nepieciešamie individuālie
MĀCĪBU LĪDZEKĻI
Visos priekšmetos (izņemot sportu):
Pildspalva
Parastais zīmulis
Lineāls
Dzēšgumija
Krāsu zīmuļi
Zīmuļu asināmais
Penālis
Apvākojumi grāmatām
Apvākojumi darba burtnīcām
Apvākojumi burtnīcām
Mācību priekšmets
Latviešu valoda

Literatūra

Matemātika
Angļu valoda
Vizuālā māksla

Mācību līdzekļi
5 līniju burtnīcas ( vēlams ar abām malu vertikālajām līnijām un 18 lpp.)
1 klade ar 96 lapām (līniju/rūtiņu)
Mape ( mācību materiālu glabāšanai)
Kabatiņas 20
Teksta marķieris, šķēres, līme/līmzīmulis
Grāmatzīme
A 4 formāta lapas 30 gab.
Grāmata : Romane. Latviešu valodas rokasgrāmata. Tabulas, shēmas. R.,
Zvaigzne ABC ( izmantošanai no 5. līdz 9.kl.)
1 rūtiņu klade ar 96 lpp. ( izmantošanai no 5. līdz 9.kl.)
1 rūtiņu klade ar 56 lpp.
Grāmatzīme
Kontūrkarte ( no 5.līdz 9. kl.)
Kabatiņa A4
5 zīmēšanas A4 lapas
2 rūtiņu burtnīcas
1 rūtiņu klade (bieza)
Transportieris, cirkulis
1 līniju burtnīca
2 klades (ieteicams izmantot no 5.-9. klasei)
Parastais zīmulis
Dzēšgumija
Zīmēšanas papīrs
Akvareļu papīrs
Kartons
Krāsaini papīri
Pildspalvas
Tušas pildspalva (no 5.-6.kl.)
Flomāsteri (no 5.-6.kl.)
Krāsainie zīmuļi (no 5.-9.kl.)

Mājturība un
tehnoloģijas (ar izvēli
tekstila tehnoloģijās)

Mājturība un
tehnoloģijas (ar izvēli
koka un metāla
tehnoloģijās)
Dabaszinības
Sociālās zinības
Mūzika
Informātika
Sports

Eļļas pasteļu krītiņi (no 1.-9.kl.)
Akvareļu krāsas (no 1.-9.kl.)
Guaša krāsas
Otas (no 1.-9.kl.)
Palete krāsu jaukšanai (no 1.-9.kl.)
Plastilīns
PVA līme
Līmes zīmulis
Kolāžas materiāli (žurnālu, avīžu attēli aplikācijai)
Pildspalva
Parastais zīmulis
Krāsainie zīmuļi (no 5.-9.kl.)
Līmes zīmulis
Krāsaini papīri
Biezā rūtiņu klade (no 5.-9.kl.)
Šķēres (no 1.-9.kl)
Pārtikas produkti (vienojoties ar skolotāju pirms nodarbības):
*olu ēdienu gatavošanai
*biezputras gatavošanai
* makaronu ēdienu gatavošanai
* karsto dzērienu gatavošanai
Tamboradata Nr 3 (no 5.-9.kl.)
Dzija (tamborēšanai)
Mulinē diegi
Kanvas audums apm.10x20 cm
Šujamā adata (no 1.-9.kl.)
Spolīšu diegs
Audumu atgriezumi
1 rūtiņu klade
Dažādas cietības zīmuļi (ciets, mīksts, vidējs)
Lineāli – trijstūra un parastais
Rotzāģa asmenīši
Rūtiņu klade
Pierakstu klade (ieteicams turpināt no 5. – 9. kl.)
Krāsainie zīmuļi, flomāsteri, līme.
Plānā mapīte ar 10 kabatiņām darba lapām un atgādnēm (vēlams turpināt no
3.līdz 6.klasei)
1 rūtiņu klade
Īsais sporta tērps,
garais sporta tērps,
sporta apavi sporta zālei,
sporta apavi āra apstākļiem

Skolas telpās nepieciešami maiņas apavi.

Apstiprināts
Skolas padomes sēdē Nr.2
27.03.2017.

Tārgales pamatskolas
6.klases skolēniem
nepieciešamie individuālie
MĀCĪBU LĪDZEKĻI

Visos priekšmetos (izņemot sportu):
Pildspalva
Parastais zīmulis
Lineāls
Dzēšgumija
Krāsu zīmuļi
Zīmuļu asināmais
Penālis
Apvākojumi grāmatām
Apvākojumi darba burtnīcām
Apvākojumi burtnīcām
Mācību priekšmets
Latviešu valoda

Literatūra

Matemātika
Vizuālā māksla

Mācību līdzekļi
5 līniju burtnīcas ( vēlams ar abu malu vertikālajām līnijām un 18 lpp.)
1 klade ar 96 lapām (līniju/rūtiņu) ( turpina 5.kl. iesākto)
Mape mācību materiālu glabāšanai (var turpināt 5.kl. iekārtoto mapi)
Kabatiņas 20 gab.
teksta marķieris, šķēres, līme/līmzīmulis
Grāmatzīme
A 4 formāta lapas 30 gab.
Grāmata : Romane. Latviešu valodas rokasgrāmata. Tabulas, shēmas. R.,
Zvaigzne ABC ( izmantošanai no 5. līdz 9.kl.)
1 rūtiņu klade ar 56 lpp.
1 rūtiņu klade ar 96.lpp. (no 5.līdz 9.kl., ja nav iekārtota 5.klasē)
Grāmatzīme
kontūrkarte ( no 5.līdz 9. kl.)
kabatiņa A4
5 zīmēšanas A4 lapas
2 rūtiņu burtnīcas
1 rūtiņu klade (bieza)
Transportieris, cirkulis
Parastais zīmulis
Dzēšgumija
Zīmēšanas papīrs
Akvareļu papīrs
Krāsaini papīri
Pildspalvas
Tušas pildspalva (no 5.-6.kl.)
Flomāsteri (no 5-6.kl.)
Krāsainie zīmuļi (no 5.-9.kl.)
Eļļas pasteļu krītiņi (no 1.-9.kl.)

Akvareļu krāsas (no 1.-9.kl.)
Guaša krāsas
Otas (no 1.-9.kl.)
Palete krāsu jaukšanai (no 1.-9.kl.)
PVA līme
Līmes zīmulis
Kolāžas materiāli (žurnālu, avīžu attēli aplikācijai)
Mājturība un
tehnoloģijas (ar izvēli
tekstila tehnoloģijās)

Pildspalva
Parastais zīmulis
Krāsainie zīmuļi (no 5.-9.kl.)
Līmes zīmulis
Krāsaini papīri
Lineāls (no 1.-9.kl.)
Biezā rūtiņu klade (no 5.-9.kl.)
Šķēres (no 1.-9.kl)
Pārtikas produkti (pirms nodarbības vienojoties ar skolotāju):
*sautējumu, zupu, salātu gatavošanai
*kompotu, ķīseļu gatavošanai
* karsto dzērienu gatavošanai
Adāmadatu komplekts – 5 adatas (no 5.-9.kl.)
Dzija (zeķu adīšanai)
Šujamā adata (no 1.-9.kl.)
Spolīšu diegs
Audums priekšauta uzšūšanai
Kniepadatas (no 5.-9.kl.)

Mājturība un
tehnoloģijas (ar izvēli
koka un metāla
tehnoloģijās)
Angļu valoda

1 rūtiņu klade
Dažādas cietības zīmuļi (ciets, mīksts, vidējs)
Lineāli – trijstūra un parastais;
Rotzāģa asmenīši
1 līniju burtnīca
2 klades (ieteicams izmantot no 5.-9. klasei)
1 rūtiņu klade
Kontūrkarte
Pierakstu klade (ieteicams turpināt no 5. – 9. kl.)
Krāsainie zīmuļi, flomāsteri, līme.
Plānā mapīte ar 10 kabatiņām darba lapām un atgādnēm (vēlams turpināt
no 3.līdz 6.klasei)
Rūtiņu klade (vēlams turpināt no 6.līdz 9.klasei)
1 rūtiņu klade
Īsais sporta tērps,
garais sporta tērps,
sporta apavi sporta zālei,
sporta apavi āra apstākļiem
Pierakstu burtnīca – 1 līniju vai rūtiņu klade
Vārdnīca – 1 līniju vai rūtiņu klade
Biezā klade (96.lpp) (ieteicams turpināt 6.-9.kl.)
Biezā klade (96.lpp) (ieteicams turpināt 6.-9.kl.)

Dabaszinības
Sociālās zinības
Mūzika
Informātika
Sports

Krievu valoda
Pasaules vēsture
Latvijas vēsture

Skolas telpās nepieciešami maiņas apavi.

Apstiprināts
Skolas padomes sēdē Nr.2
27.03.2017.

Tārgales pamatskolas
7.klases skolēniem
nepieciešamie individuālie
MĀCĪBU LĪDZEKĻI

Visos priekšmetos (izņemot sportu):
Pildspalva
Parastais zīmulis
Lineāls
Dzēšgumija
Krāsu zīmuļi
Zīmuļu asināmais
Penālis
Apvākojumi grāmatām
Apvākojumi darba burtnīcām
Apvākojumi burtnīcām
Mācību priekšmets
Latviešu valoda

Literatūra

Matemātika
Vizuālā māksla

Mācību līdzekļi
5 līniju burtnīcas ( vēlams ar abām malu vertikālajām līnijām un 18 lpp.)
1 klade ar 96 lapām (līniju/rūtiņu) (turpina 5.kl. iesākto)
Mape mācību materiālu glabāšanai (var turpināt 5.kl. iekārtoto mapi)
Kabatiņas 20 gab.
Teksta marķieris, šķēres, līme/līmzīmulis
Grāmatzīme
A 4 formāta lapas 30 gab.
Grāmata : Romane. Latviešu valodas rokasgrāmata. Tabulas, shēmas. R.,
Zvaigzne ABC ( izmantošanai no 5. līdz 9.kl.)
1 rūtiņu klade ar 56 lpp.
1 rūtiņu klade ar 96.lpp. (no 5.-9.kl., ja nav iekārtota 5.klasē)
Grāmatzīme
kontūrkarte ( no 5.līdz 9. kl.)
kabatiņa A4
5 zīmēšanas A4 lapas
2 rūtiņu burtnīcas
1 rūtiņu klade (bieza)
Transportieris, cirkulis
Parastais zīmulis
Dzēšgumija
Zīmēšanas papīrs
Akvareļu papīrs
Krāsaini papīri
Pildspalvas
Tušas pildspalva (no 7.-9.kl.)
Flomāsteri (no 7.-9.kl.)
Krāsainie zīmuļi (no 5.-9.kl.)
Eļļas pasteļu krītiņi (no 1.-9.kl.)

Mājturība un
tehnoloģijas (ar izvēli
tekstila tehnoloģijās)

Mājturība un
tehnoloģijas (ar izvēli
koka un metāla
tehnoloģijās)
Angļu valoda
Bioloģija
Ģeogrāfija
Sociālās zinības
Mūzika
Informātika
Sports

Krievu valoda
Pasaules vēsture
Latvijas vēsture

Akvareļu krāsas (no 1.-9.kl.)
Guaša krāsas
Otas (no 1.-9.kl.)
Palete krāsu jaukšanai (no 1.-9.kl.)
PVA līme
Līmes zīmulis
Kolāžas materiāli (žurnālu, avīžu attēli aplikācijai), kartona kaste, trikotāžas
audumu atgriezumi
Pildspalva
Parastais zīmulis
Krāsainie zīmuļi (no 5.-9.kl.)
Līmes zīmulis
Krāsaini papīri
Lineāls (no 1.-9.kl.)
Biezā rūtiņu klade (no 5.-9.kl.)
Šķēres (no 1.-9.kl)
Pārtikas produkti (pirms nodarbības vienojoties ar skolotāju):
*gaļas vai zivs gatavošanai
* auksto dzērienu gatavošanai
Adāmadatu komplekts – 5 adatas (no 5.-9.kl.)
Dzija (cimdu adīšanai)
Mulinē diegi
Kanvas audums (apm.15x 20 cm)
Šujamā adata (no 1.-9.kl.)
Audums batikošanai
Audums T veida plecģērba (naktskrekla vai krekliņa) šūšanai
Spolīšu diegs
Kniepadatas (no 5.-9.kl.)
1 rūtiņu klade
Dažādas cietības zīmuļi (ciets, mīksts, vidējs)
Lineāli – trijstūra un parastais
Rotzāģa asmenīši
1 līniju burtnīca
2 klades (ieteicams izmantot no 5.-9. klasei)
Rūtiņu klade (vēlams turpināt no7.līdz 9.klasei)
Rūtiņu klade (vēlams turpināt no7.līdz 9.klasei)
Pierakstu klade (ieteicams turpināt no 5. – 9. kl.)
Krāsainie zīmuļi, flomāsteri, līme.
Rūtiņu klade (vēlams turpināt no 6.līdz 9.klasei)
1rūtiņu klade
Īsais sporta tērps,
garais sporta tērps,
sporta apavi sporta zālei,
sporta apavi āra apstākļiem
Pierakstu burtnīca - 1(līniju vai rūtiņu klade)
Vārdnīca - 1(līniju vai rūtiņu klade)
Biezā klade (96.lpp) (ieteicams turpināt 6.-9.kl.)
Biezā klade (96.lpp) (ieteicams turpināt 6.-9.kl.)

Skolas telpās nepieciešami maiņas apavi.

Apstiprināts
Skolas padomes sēdē Nr.2
27.03.2017.

Tārgales pamatskolas
8.klases skolēniem
nepieciešamie individuālie
MĀCĪBU LĪDZEKĻI
Visos priekšmetos (izņemot sportu):
Pildspalva
Parastais zīmulis
Lineāls
Dzēšgumija
Krāsu zīmuļi
Zīmuļu asināmais
Penālis
Apvākojumi grāmatām
Apvākojumi darba burtnīcām
Apvākojumi burtnīcām

Mācību priekšmets
Latviešu valoda

Literatūra

Matemātika
Vizuālā māksla

Mācību līdzekļi
1 klade 96 lpp. ( iesākta jau aizpildīt 5.klasē)
5 līniju burtnīcas
marķieris
grāmatzīme
Mape mācību materiālu glabāšanai (var turpināt 5.kl. iekārtoto mapi)
2 A4 kabatiņas
A 4 formāta lapas 30 gab.
Grāmata . Romane. Latviešu valodas rokasgrāmata. Tabulas, shēmas. R.,
Zvaigzne ABC ( izmantošanai no 5. līdz 9.kl.)
1 rūtiņu klade ( 48 lpp.)
kontūrkarte ( iesākta aizpildīt jau 5.kl.)
kabatiņa A4
1 biezā ( 96 lpp.) rūtiņu klade ( iesākta jau aizpildīt 5.kl.)
marķieris
grāmatzīme
5 zīmēšanas lapas A4
2 rūtiņu burtnīcas
1 rūtiņu klade (bieza)
Transportieris, cirkulis
Parastais zīmulis
Dzēšgumija
Zīmēšanas papīrs
Akvareļu papīrs
Krāsaini papīri
Pildspalvas
Tušas pildspalva (no 7.-9.kl.)
Melna tuša (8.-9.kl.)
Platgalspalvas (no 8.-9.kl.)

Mājturība un
tehnoloģijas (ar izvēli
tekstila tehnoloģijās)

Mājturība un
tehnoloģijas (ar izvēli
koka un metāla
tehnoloģijās)
Angļu valoda
Bioloģija
Ģeogrāfija
Ķīmija
Fizika
Sociālās zinības
Mūzika
Sports

Krievu valoda
Pasaules vēsture
Latvijas vēsture

Flomāsteri (no 7.-9.kl.)
Krāsainie zīmuļi (no 5.-9.kl.)
Eļļas pasteļu krītiņi (no 1.-9.kl.)
Akvareļu krāsas (no 1.-9.kl.)
Guaša krāsas
Otas (no 1.-9.kl.)
Palete krāsu jaukšanai (no 1.-9.kl.)
Plastilīns veidošanai
PVA līme
Līmes zīmulis
Kolāžas materiāli (žurnālu, avīžu attēli aplikācijai)
Pildspalva
Parastais zīmulis
Krāsainie zīmuļi (no 5.-9.kl.)
Līmes zīmulis
Krāsaini papīri
Lineāls (no 1.-9.kl.)
Biezā rūtiņu klade (no 5.-9.kl.)
Šķēres (no 1.-9.kl)
Pārtikas produkti (pirms nodarbības vienojoties ar skolotāju):
*Piena produktu ēdienu gatavošanai
* Saldo ēdienu gatavošanai
Adāmadatas garās 2.gab (no 8.-9.kl.)
Dzija (vestes, jaciņas adīšanai)
Dzija (grāmatzīmes un minigobelēna aušanai)
Šujamā adata (no 1.-9.kl.)
Audums gurnģērba (svārku) šūšanai
Rāvējslēdzis
Poga
Spolīšu diegs
Kniepadatas (no 5.-9.kl.)
1 rūtiņu klade
Dažādas cietības zīmuļi (ciets, mīksts, vidējs)
Lineāli – trijstūra un parastais
1 līniju burtnīca
2 klades (ieteicams izmantot no 5.-9. klasei)
Rūtiņu klade (vēlams turpināt no7.līdz 9.klasei)
Rūtiņu klade (vēlams turpināt no7.līdz 9.klasei)
Rūtiņu klade (vēlams turpināt no 8.līdz 9.klasei)
Rūtiņu klade (vēlams turpināt no 8.līdz 9.klasei)
Pierakstu klade (ieteicams turpināt no 5. – 9. kl.)
Krāsainie zīmuļi, flomāsteri, līme.
Rūtiņu klade (vēlams turpināt no 6.līdz 9.klasei)
Īsais sporta tērps,
garais sporta tērps,
sporta apavi sporta zālei,
sporta apavi āra apstākļiem
Pierakstu burtnīca - 1(līniju vai rūtiņu klade)
Vārdnīca - 1(līniju vai rūtiņu klade)
Biezā klade (96.lpp) (ieteicams turpināt 6.-9.kl.)
Biezā klade (96.lpp) (ieteicams turpināt 6.-9.kl.)

Skolas telpās nepieciešami maiņas apavi.

Apstiprināts
Skolas padomes sēdē Nr.2
27.03.2017.

Tārgales pamatskolas
9.klases skolēniem
nepieciešamie individuālie
MĀCĪBU LĪDZEKĻI
Visos priekšmetos (izņemot sportu):
Pildspalva
Parastais zīmulis
Lineāls
Dzēšgumija
Krāsu zīmuļi
Zīmuļu asināmais
Penālis
Apvākojumi grāmatām
Apvākojumi darba burtnīcām
Apvākojumi burtnīcām

Mācību priekšmets
Latviešu valoda

Literatūra

Matemātika
Vizuālā māksla

Mācību līdzekļi
1 rūtiņu klade biezā (96 lpp.) ( iesākta jau aizpildīt 5.klasē)
5 līniju burtnīcas
1 rūtiņu burtnīca
marķieris
grāmatzīme
2 A4 kabatiņas
A4 papīrs (ap 30) darba lapu kopēšanai pirms eksāmena
A5 rūtiņu lapas ( ap 30) vai 1 bloknots ar viegli izņemamām lapām darba
uzdevumu veikšanai
Mape mācību materiālu glabāšanai (var turpināt 5.kl. iekārtoto mapi)
Grāmata . Romane. Latviešu valodas rokasgrāmata. Tabulas, shēmas. R.,
Zvaigzne ABC ( izmantošanai no 5. līdz 9.kl.)
1 rūtiņu klade ( 48 lpp.)
kontūrkarte ( iesākta aizpildīt jau 5.kl.)
kabatiņa A4
1 biezā (96 lpp.) rūtiņu klade ( iesākta jau aizpildīt 5.kl.)
marķieris
grāmatzīme
5 zīmēšanas lapas A4
2 rūtiņu burtnīcas
1 rūtiņu klade (bieza)
Transportieris, cirkulis
Parastais zīmulis
Dzēšgumija
Zīmēšanas papīrs
Akvareļu papīrs
Krāsaini papīri
Pildspalvas
Tušas pildspalva (no 7.-9.kl.)

Mājturība un
tehnoloģijas (ar izvēli
tekstila tehnoloģijās)

Mājturība un
tehnoloģijas (ar izvēli
koka un metāla
tehnoloģijās)
Angļu valoda
Bioloģija
Ģeogrāfija
Ķīmija
Fizika
Sociālās zinības
Mūzika
Sports

Krievu valoda
Pasaules vēsture
Latvijas vēsture

Melna tuša (8.-9.kl.)
Platgalspalvas (no 8.-9.kl.)
Flomāsteri (no 7.-9.kl.)
Krāsainie zīmuļi (no 5.-9.kl.)
Eļļas pasteļu krītiņi (no 1.-9.kl.)
Akvareļu krāsas (no 1.-9.kl.)
Guaša krāsas
Otas (no 1.-9.kl.)
Palete krāsu jaukšanai (no 1.-9.kl.)
PVA līme
Līmes zīmulis
Kolāžas materiāli (žurnālu, avīžu attēli aplikācijai)
Pildspalva
Parastais zīmulis
Krāsainie zīmuļi (no 5.-9.kl.)
Līmes zīmulis
Krāsaini papīri
Lineāls (no 1.-9.kl.)
Biezā rūtiņu klade (no 5.-9.kl.)
Šķēres (no 1.-9.kl)
Pārtikas produkti (pirms nodarbības vienojoties ar skolotāju):
*mīklas produktu gatavošanai
* latviešu nacionālo ēdienu gatavošanai
* produktu konservēšanai
Tamboradata Nr 2 vai Nr 1
Tamborējamais diegs (mežģīņu vai puscimdu gatavošanai)
Audums T veida plecģērba (blūzes) šūšanai
Pogas
Spolīšu diegs
Kniepadatas (no 5.-9.kl.)
Materiāli un darbarīki pēc skolēna izvēles patstāvīgā kombinētā darba
izgatavošanai divās tekstiltehnikās.
1 rūtiņu klade
Dažādas cietības zīmuļi (ciets, mīksts, vidējs)
Lineāli – trijstūra un parastais
1 līniju burtnīca
2 klades (ieteicams izmantot no 5.-9. klasei)
Rūtiņu klade (vēlams turpināt no7.līdz 9.klasei)
Rūtiņu klade (vēlams turpināt no7.līdz 9.klasei)
Rūtiņu klade (vēlams turpināt no 8.līdz 9.klasei)
Rūtiņu klade (vēlams turpināt no 8.līdz 9.klasei)
Pierakstu klade (ieteicams turpināt no 5. – 9. kl.)
Rūtiņu klade (vēlams turpināt no 6.līdz 9.klasei)
Īsais sporta tērps,
garais sporta tērps,
sporta apavi sporta zālei,
sporta apavi āra apstākļiem
Pierakstu burtnīca - 1(līniju vai rūtiņu klade)
Biezā klade (96.lpp) (ieteicams turpināt 6.-9.kl.)
Biezā klade (96.lpp) (ieteicams turpināt 6.-9.kl.)

Skolas telpās nepieciešami maiņas apavi.

