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Izglītības iestādēm  

pēc pievienotā saraksta 

 

 

Par mācību līdzekļu iegādi 

 

 Pirms jaunā 2014./2015. mācību gada sākuma vēlos atkātoti pievērst 

izglītības iestāžu uzmanību mācību līdzekļu un pedagoģiskā procesa 

organizēšanai nepieciešamo dokumentu finansēšanas jautājumam.   

2013.gada 7.augustā stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, kas nosaka 

valsts, pašvaldība un noteiktos gadījumos vecāku atbildību par konkrētā mācību 

līdzekļa iegādi. 

Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākums
1
 ir savu materiālo iespēju 

robežās nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos individuālos mācību 

piederumus
2
: kancelejas piederumus, apģērbu un apavus, atsevišķu mācību 

priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei 

nepieciešamo specifisko apģērbu, apavus un higiēnas piederumus, materiālus, 

kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām 

vajadzībām. Pārējo mācību līdzekļu nodrošināšana ir valsts un pašvaldības 

kompetencē. 

Normatīvie akti nenosaka vecāku pienākumu nodrošināt savam bērnam tādus 

pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamos obligātos dokumentus,
3
 kā 

skolēna apliecība un izglītības iestādes noteikts dokuments saziņai ar izglītojamā 

vecākiem (piemēram, izglītojamā dienasgrāmata) – tie ir jānodrošina izglītības 

iestādei. 

Ņemot vērā, ka viena no tiesībsarga funkcijām ir veicināt labas pārvaldības 

principa ievērošanu, aicinu pirms mācību gada sākuma ievietot skolas mājas 
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 Izglītības likuma 58.panta trešā daļa. 

2
 Izglītības likuma 1.panta 12
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lapā informāciju, ka 2014./2015.mācību gadā skolēna dienasgrāmata, skolēna 

apliecība, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas. 

Ja izglītības iestāde finanšu līdzekļu trūkuma dēļ nespēj nodrošināt 

normatīvo aktu izpildi, aicinu vērsties pie dibinātāja (pašvaldības), nevis lūgt 

materiālu palīdzību izglītojamo vecākiem. Gadījumā, ja pašvaldība nerod 

situācijas risinājumu, aicinu informēt tiesībsargu un Izglītības un zinātnes 

ministriju. 

 

Vienlaikus informēju, ka viena no tiesībsarga funkcijām ir sekmēt 

sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, par šo tiesību 

aizsardzības mehānismiem un par tiesībsarga darbu.
4
 Pildot šo funkciju, 

tiesībsargs organizē seminārus, diskusijas un citus informatīvus pasākumus 

bērniem un bērnu tiesību aizsardzības subjektiem. Pasākumi ir bez maksas, un to 

norise iespējama gan Tiesībsarga biroja telpās, gan izbraucot uz Latvijas 

pašvaldībām. Par sadarbības iespējām aicinu sazināties ar Tiesībsarga biroju. 

 

 

Tiesībsargs       J.Jansons 
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