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Par bērna tiesībām uz izglītību 

Tiesībsargs ir saņēmis [personas A] iesniegumu, kurā iesniedzēja norāda, ka 

viņas meitai [personai B] saskaņā ar Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas 

2019. gada 11.septembra atzinumu ir ieteikta speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015911). [Personai B] 

pēdējos trīs gadus tika nodrošināta iespēja iegūt izglītību Aizkraukles [skolā X] un 

pašlaik meitene pabeidz 4.klasi. Māte norāda, ka [persona B] labi iejutusies klases 

kolektīvā un izveidojusi draudzīgas attiecības ar klasesbiedriem. Mācībās meitenei 

ir uzlabojušas sekmes. 

Pēc Aizkraukles [skolas X] 4.klases pabeigšanas [personas A] ģimenei ir 

aktuāls jautājums par [personas B] pāreju uz citu vispārizglītojošo izglītības 

iestādi, kurā meitene turpinās iegūt pamatizglītību. Ņemot vērā, ka [personas B] 

dzīvesvieta ir Aizkrauklē, turklāt 2021./2022. mācību gadā daudzi [personas B] 

klases bērni uzsāks mācības Aizkraukles [skolā Y], iesniedzēja vērsās ar 

iesniegumu Aizkraukles [skolā Y] par iespēju uzņemt [personu B] 5.klasē. 

Aizkraukles [skola y] 2021. gada 6.aprīļa vēstulē informēja [personu A], ka 

[personai B] ieteiktā speciālās izglītības programma skolā nav licencēta, līdz ar to 

izglītības iestāde nevar uzņemt viņas bērnu 5.klasē. Iesniedzējas bērnam tika 

ieteikta Kokneses pamatskola- attīstības centrs, kurā [persona B] mācījās 1.klasē 

līdz brīdim, kad pēc mātes lūguma nodrošināt bērnam iekļaujošu izglītību un 

iespēju mācīties tuvāk dzīvesvietai, kā arī tiesībsarga iesaistīšanas 2018.gadā 

Aizkraukles novada domē tika atrisināts jautājums par speciālās izglītības 

programmas licencēšanu un [personas B] uzņemšanu Aizkraukles [skolā X]. 

Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu pašvaldībai ir pienākums 

nodrošināt tās administratīvajā teritorijā dzīvojošos bērnus, neatkarīgi no viņu 

veselības stāvokļa, ar iespēju iegūt pamatizglītību dzīvesvietai tuvākajā izglītības 
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iestādē. Ar dzīvesvietai tuvāko izglītības iestādi saprot izglītības iestādi, kas 

ģeogrāfiski atrodas tuvāk vietai, kur bērns dzīvo.1 

Savukārt atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 53.pantam jebkura vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāde ir tiesīga licencēt speciālās 

izglītības programmu, ja tai ir atbilstošs nodrošinājums un kvalificēts personāls 

izglītojamo ar speciālajām vajadzībām izglītības nodrošināšanai.  

Tātad tiesību akti nosaka bērna ar speciālajām vajadzībām tiesības iegūt 

kvalitatīvu izglītību atbilstoši savām fiziskajām un garīgajām spējām dzīvesvietai 

tuvākajā izglītības iestādē, kā arī tiesības saņemt no valsts īpašu palīdzību un 

atbalstu savu tiesību īstenošanā.  

Tiesībsarga ieskatā Aizkraukles novada domei bija pietiekami ilgs laiks, lai 

savlaicīgi atrisinātu jautājumu par speciālās izglītības programmas licencēšanu 

Aizkraukles [skolā Y] un nodrošinātu [personas A] meitai tiesības iegūt izglītību 

dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. Ieteikums iesniedzējai pēc tam, kad 

[persona B] pabeigs 4.klasi, izvēlēties meitai Kokneses pamatskolu- attīstības 

centru, kur lielā attāluma starp izglītības iestādi un bērna dzīvesvietu dēļ meitenei 

būs nepieciešams izmantot internātu, neatbilst bērna vislabākajām interesēm. 

[Personas B] trīs gadu pieredze, mācoties Aizkraukles [skolā X], kur viņai bija 

nodrošināta iekļaujoša izglītība, liecina, ka šāda pieeja kopumā labvēlīgi ietekmēja 

bērna attīstību un nav neiespējama, lai to nodrošinātu bērnam citā 

vispārizglītojošajā izglītības iestādē. 

Ņemot vērā minēto, lūdzu iesaistīties situācijas risināšanā un informēt 

tiesībsargu par veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem,  nodrošinot 

[personas B] tiesības iegūt izglītību Aizkraukles [skolā Y] vai citā bērna 

dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. 

 

 

Tiesībsarga pilnvarojumā 

Bērnu tiesību nodaļas vadītāja                       L.Grāvere 

  

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

                                                   
1 Administratīvās rajona tiesas 2014. gada 10. oktobra spriedums lietā Nr. A420356314. 

 


