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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Rīgā 04.02.2020. Nr.1D-19.2e/132 

 

Pašvaldību izglītības pārvaldēm  

un izglītības speciālistiem 

 

 

 

Par individuāliem mācību piederumiem 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – kvalitātes dienests), veicot izglītības 

procesa uzraudzību, konstatējis, ka joprojām pastāv atšķirīga prakse individuālo mācību 

piederumu nodrošināšanā. 

Lai sniegtu atbalstu un veicinātu vienotu izpratni par normatīvajos aktos ietverto tiesisko 

regulējumu individuālo mācību piederumu nodrošināšanā, kvalitātes dienests organizējis 

tikšanos, kurā Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Republikas tiesībsarga biroja un Valsts 

izglītības satura centra pārstāvji vienojās par šādu kopīgo viedokli un ieteikumiem attiecībā uz 

individuālo mācību piederumu nodrošināšanu. 

Ievērojot bezmaksas izglītības principu
1
 un izglītības iestādē īstenojamo izglītības 

programmu izmaksās ietveramos izdevumus mācību līdzekļu iegādei
2
, izglītības iestādei nav 

pamata izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki) pieprasīt nodrošināt visus 

izglītības programmas apguvei nepieciešamos individuālos mācību piederumus. 

Tādēļ ierosinām izglītības iestādei sākotnēji patstāvīgi izvērtēt un vienoties par 

konkrētiem izglītības programmas apguvei nepieciešamiem individuāliem mācību piederumiem 

un kādus no tiem tā nodrošinās, savukārt izglītības iestādes padomei pieņemt lēmumu
3
 par pārējo 

individuālo mācību piederumu nepieciešamību, pirms tos pieprasīt nodrošināt vecākiem, 

piemēram, pedagoga sastādītajā pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajā 

mācību līdzekļu sarakstā iekļautos individuālos mācību piederumus sākotnēji izvērtē izglītības 

iestādes metodiskā padome un izglītības iestādes vadītājs, pēc tam lēmumu par pārējiem 

izglītības iestādes nenodrošinātiem individuāliem mācību piederumiem, piemēram, 

rakstāmpiederumiem – lēmumu pieņem izglītības iestādes padome. 

Aicinām ņemt vērā, ka: 

1) lai izglītojamais varētu apgūt mācību priekšmetu obligāto saturu, izglītības iestādei 

jānodrošina nepieciešamie materiāli (piemēram, apgūstot adīšanas tehnoloģiju, jānodrošina 

dzija, apgūstot metāla stiepļu locīšanu – metālu, apgūstot vizuālās mākslas tehniku – guaša 

krāsas), un tikai gadījumā, ja izglītojamais kādu iemeslu dēļ nevēlas izmantot izglītības 

iestādes piedāvātos materiālus vai vēlas radīt priekšmetu vai produktu savām vajadzībām, tie 

jānodrošina vecākiem (piemēram, izglītojamais, apgūstot šūšanas tehnoloģiju, vēlas uzšūt 

sev svārkus vai viņam nav pieņemama izglītības iestādes piedāvātās krāsas dzija); 

                                                           
1 Izglītības likuma 55.panta 1.punkts. 
2 Izglītības likuma 60.panta trešā daļa. 
3 Izglītības likuma 31.panta trešās daļas 5.punkts. 
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2) vecākiem savu iespēju robežās jānodrošina
4
 bērna izglītošanai tikai tie individuālie mācību 

piederumi
5
, kas izmantojami nevis viena, bet vairāku mācību priekšmetu obligātā satura 

apguvei (piemēram, rakstāmpiederumi un pierakstu burtnīcas), savukārt izglītības iestādei – 

individuālie mācību piederumi, bez kuru esības izglītojamais nevar apgūt mācību priekšmetu 

obligāto saturu (piemēram, aplikāciju papīrs, guaša krāsas, ūdens trauks, otiņas un vaska 

drāna); 

3) vecākiem nav jānodrošina mācību priekšmetu obligātā saturu apguvei nepieciešamās 

izejvielas, piemēram, milti ēdienu gatavošanā, jo izejvielas nav uzskatāmas par 

individuāliem mācību piederumiem; 

4) lai gan izglītības iestādes padomes pieņemtais lēmums par individuāliem mācību 

piederumiem
6
 ir saistošs vecākiem, jāņem vērā vecāku materiālais stāvoklis, un gadījumā, ja 

vecāki nespēj nodrošināt izglītības iestādes padomes pieņemtajā lēmumā norādītos 

individuālos mācību piederumus, tie jānodrošina izglītības iestādei; 

5) izglītības iestādei padomei nav pamata lemt par konkrēta ražotāja un / vai preču zīmes 

individuālo mācību piederumu nodrošināšanas nepieciešamību. 

Lūdzam pašvaldību izglītības pārvaldes un izglītības speciālistus informēt par šīs vēstules 

saturu izglītības iestādes, aicinot tās pārskatīt izveidojušos praksi individuālo mācību piederumu 

nodrošināšanā. 

Papildu jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar kvalitātes dienesta 

Uzraudzības departamentu. 

 

 

Vadītāja p.i., 

vadītāja vietniece –  

Licencēšanas un reģistru departamenta direktore A.Šenberga 

 

 
Platonovs 67507837 

maksims.platonovs@ikvd.gov.lv 

                                                           
4 Izglītības likuma 58.panta trešā daļa. 
5 Izglītības likuma 1.panta 12.4 punkta „k” apakšpunkts. 
6 Izglītības likuma 58.panta ceturtā daļa. 

mailto:maksims.platonovs@ikvd.gov.lv

