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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr. 1-12/1 
Upeslejas, Stopiņu novads 

 

Kārtība, kādā izglītības iestāde nodrošina 

 izglītojamos ar mācību līdzekļiem 
/Izdoti saskaņā ar LR Izglītības likuma 17.p.3.d.23.p; 55.p.3.p un 58.p.3.d. 

Ministru Kabineta noteikumi Nr. 97 “Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību 

līdzekļu izdošanu un iegādi” 10.p./ 

 

19.08.2020. Rīkojums Nr. 3 

 

 

1. Izglītības iestāde, izmantojot valsts un pašvaldības finansējumu, nodrošina izglītojamos ar 

mācību līdzekļiem (izņemot individuālos mācību līdzekļus). 

2. Mācību līdzekļi – izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē 

izmantojamā, tai skaitā elektroniskajā vidē izmantojamā: 

2.1. Mācību literatūra (mācību grāmatas, tām pielīdzinātās darba burtnīcas un citi 

izglītības satura apguvei paredzēti izdevumi, kuri tiek izmantoti mācību procesā 

valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības, vispārējās vidējās 

izglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartos noteiktā 

izglītības satura apguvē; 

2.2. Metodiskie līdzekļi (metodiskie ieteikumi un citi pedagoga darba vajadzībām 

paredzētie mācību izdevumi); 

2.3. Papildu literatūra (uzziņu literatūra, kartogrāfiskie izdevumi, nošu izdevumi, 

daiļliteratūra, tai skaitā bērnu literatūra un citi izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamie periodiskie un neperiodiskie izdevumi); 

2.4. Uzskates līdzekļi (attēlizdevumi, tekstuāli izdevumi, vizuāli materiāli, naturālie 

mācību objekti, maketi un modeļi, kuros ievietota vizuāla un audio informācija); 
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2.5. Didaktiskās spēles (mācību procesā izmantojamās spēles, kurās ietverti mācību satura 

apguves uzdevumi vai mācību sasniegumu pārbaudes elementi); 

2.6. Digitālie mācību līdzekļi un resursi (elektroniskie izdevumi un resursi, kuros iekļauts 

izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais saturs); 

2.7. Izdales materiāli (vingrinājumi, shēmas, darba lapas, piemēri, paraugi un citi 

materiāli, kas paredzēti katram izglītojamajam, individualizējot mācību procesu); 

2.8. Mācību tehniskie līdzekļi (mācību procesā izmantojamās tehniskās ierīces un 

iekārtas); 

2.9. Mācību materiāli (vielas, izejvielas un priekšmeti, ko izmanto izglītības satura 

apguvei, veicot praktiskus uzdevumus); 

2.10. Iekārtas un aprīkojumus (ierīces, rīki, instrumenti, priekšmeti un piederumi, tai 

skaitā sporta aprīkojums, ar kuru palīdzību nodrošina izglītības satura apguvi, 

garantējot drošības un higiēnas prasību ievērošanu). 

3. Mācību līdzekļu iegādi un sadali nodrošina izglītības iestāde, balstoties uz izglītības 

iestādes Metodiskās padomes un Metodisko komisiju izveidota mācību līdzekļu saraksta, 

kas nepieciešami izglītības iestādē īstenoto mācību programmu satura apguvei. 

4. Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākums ir savu materiālo iespēju robežās 

nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos individuālos mācību piederumus 

(individuālos mācību līdzekļus). Pielikums Nr. 1 ”Upesleju sākumskolas izglītības 

programmu īstenošanai nepieciešamo vecāku iegādājamo mācību piederumu saraksts 1.-3. 

klasei”. 

5. Individuālie mācību līdzekļi: 

5.1. Izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā 

mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, 

apģērbs un apavi; 

5.2. Atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura 

apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, 

kurus, izmantojot mācību procesā, skolēns rada priekšmetu vai produktu savām 

vajadzībām. 

 

Pielikums Nr. 1 ”Upesleju sākumskolas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo 

vecāku iegādājamo mācību piederumu saraksts 1.-3. klasei” – 3 lapas. 

 

 

Direktore       I. Frankoviča 
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Pielikums Nr.1 

Upesleju sākumskolas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo 

vecāku iegādājamo mācību piederumu saraksts 1.-3.klasei 

1.klase (11011111, 11015611, 11015411) 

Mācību priekšmets Kancelejas piederumi Speciālais apģērbs un 

higiēnas piederumi 

Latviešu valoda Pildspalva, zīmulis, 

dzēšgumija, 18 lapu līniju 

burtnīcas 1.klasei, plānā 

līniju klade, burtnīcu vāciņi 

 

Matemātika Pildspalva, zīmulis, lineāls, 

dzēšgumija, plānā rūtiņu 

klade, 18 lapu rūtiņu 

burtnīcas (standarta), 

burtnīcu vāciņi 

 

Angļu valoda Pildspalva, zīmulis, 

dzēšgumija, krāsu zīmuļi 

 

Ētika un kristīgā mācība   

Dabaszinības   

Mājturība un tehnoloģijas   

Mūzika   

Sociālās zinības   

Vizuālā māksla   

Sports  Garais un īsais sporta tērps 

nodarbībām ārā un sporta 

zālē, sporta apavi. Higiēnas 

piederumi. 

Peldēšana  Peldkostīms/peldbikses, 

peldbrilles, baseina čības, 

peldcepure, švamme, dvielis, 

ziepes u.c. dušas piederumi 

 

2. klase ((21011111, 21015611, 21015411) 
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Mācību priekšmets Kancelejas piederumi Speciālais apģērbs un 

higiēnas piederumi 

Latviešu valoda Pildspalva, zīmulis, 

dzēšgumija, 18 lapu līniju 

burtnīcas 2.klasei, plānā 

līniju klade, burtnīcu vāciņi 

 

Matemātika Pildspalva, zīmulis, lineāls, 

dzēšgumija, plānā rūtiņu 

klade, 18 lapu rūtiņu 

burtnīcas (standarta), 

burtnīcu vāciņi 

 

Angļu valoda Pildspalva, zīmulis, 

dzēšgumija, krāsu zīmuļi 

 

Ētika un kristīgā mācība Pildspalva, zīmulis, 

dzēšgumija, krāsu zīmuļi 

 

Dabaszinības Pildspalva, zīmulis, 

dzēšgumija, plānā rūtiņu 

klade 

 

Mājturība un tehnoloģijas Aplikāciju papīrs, PVA līme, 

šķēres, pus kartona krāsainais 

papīrs, mulinē diegi, vilnas 

dzija, tamboradatas, tekstila 

auduma gabals, sutaša diegi 

(dažādās krāsās), audums 

izšūšanai (kanva), zīmēšanas 

papīrs 

 

Mūzika Zīmulis, dzēšgumija, nošu 

burtnīca, pildspalva 

 

Sociālās zinības Pildspalva, zīmulis, 

dzēšgumija, krāsu zīmuļi 

 

Vizuālā māksla Bloki A4, A3, parastais 

zīmulis, dzēšgumija, zīmuļu 

asināmais, krāsu zīmuļi, 

lineāls, ūdenskrāsas, guaša 

krāsas, pasteļkrītiņi, 

aplikāciju papīrs, šķēres, līme 

 



5 

 

Sports  Garais un īsais sporta tērps 

nodarbībām ārā un sporta 

zālē, sporta apavi. Higiēnas 

piederumi. 

Peldēšana  Peldkostīms/peldbikses, 

peldbrilles, baseina čības, 

peldcepure, švamme, dvielis, 

ziepes u.c. dušas piederumi 

 

3.klase (11011111, 11015611, 11015411) 

Mācību priekšmets Kancelejas piederumi Speciālais apģērbs un 

higiēnas piederumi 

Latviešu valoda Pildspalva, zīmulis, 

dzēšgumija, 18 lapu līniju 

burtnīcas 3.klasei, plānā 

līniju klade, burtnīcu vāciņi 

 

Matemātika Pildspalva, zīmulis, lineāls, 

dzēšgumija, plānā rūtiņu 

klade, 18 lapu rūtiņu 

burtnīcas (standarta), 

burtnīcu vāciņi, cirkulis 

 

Angļu valoda Pildspalva, zīmulis, 

dzēšgumija, krāsu zīmuļi 

 

Ētika un kristīgā mācība Pildspalva, zīmulis, 

dzēšgumija, krāsu zīmuļi 

 

Dabaszinības Pildspalva, zīmulis, 

dzēšgumija, plānā rūtiņu 

klade, krāsu zīmuļi, lineāls 

 

Mājturība un tehnoloģijas Aplikāciju papīrs, PVA līme, 

šķēres, pus kartona krāsainais 

papīrs, mulinē diegi, vilnas 

dzija, tamboradatas, tekstila 

auduma gabals, sutaša diegi 

(dažādās krāsās), audums 

izšūšanai (kanva), zīmēšanas 

papīrs 
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Mūzika Zīmulis, dzēšgumija, nošu 

burtnīca, pildspalva 

 

Sociālās zinības Pildspalva, zīmulis, 

dzēšgumija, krāsu zīmuļi 

 

Vizuālā māksla Bloki A4, A3, parastais 

zīmulis, dzēšgumija, zīmuļu 

asināmais, krāsu zīmuļi, 

lineāls, ūdenskrāsas, guaša 

krāsas, pasteļkrītiņi, 

aplikāciju papīrs, šķēres, līme 

 

Sports  Garais un īsais sporta tērps 

nodarbībām ārā un sporta 

zālē, sporta apavi. Higiēnas 

piederumi. 

Peldēšana  Peldkostīms/peldbikses, 

peldbrilles, baseina čības, 

peldcepure, švamme, dvielis, 

ziepes u.c. dušas piederumi 

 

 


