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Latvijas Republikas pašvaldībām 

 

Par iestājpārbaudījumu norisi 

izglītības iestādēs 

 

Tiesībsargs ir saņēmis vairākus iesniegumus attiecībā uz iestājpārbaudījumu norisi Rīgas 

pašvaldības izglītības iestādēs. Tiesībsarga ieskatā, iesniegumos norādītais varētu būt aktuāls 

problēmjautājums arī citās Latvijas pašvaldībās. 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājas lapā publicēta informācija 

par epidemioloģiskajām prasībām Rīgas valsts ģimnāziju iestājpārbaudījumu dalībniekiem. 

Iestājpārbaudījumu norise plānota tikai vienu dienu, klātienē. Cita starpā norādīts, ka 

iestājpārbaudījumā nedrīkst piedalīties personas, kurām noteikta pašizolācija, izolācija vai mājas 

karantīna, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 

Tiesībsarga ieskatā, visās izglītības iestādēs, kurās tiek rīkoti iestājpārbaudījumi klātienē, 

ir jānosaka papildu datums, kurā iestājpārbaudījumus klātienē varēs kārtot visi tie gribētāji, 

kuriem sākotnēji noteiktajā datumā nebija iespējas piedalīties, ņemot vērā ar Covid-19 saistītos 

ierobežojumus. Minētie ierobežojumi – izolācija, pašizolācija, mājas karantīna  Covid-19 

pozitīvām personām un kontaktpersonām valstī ir noteikti jau ilgāku laiku, un izglītības iestādēm, 

organizējot iestājpārbaudījumus, ir jāparedz kārtība, kādā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas kārtot 

iestājpārbaudījumus visiem interesentiem, kuriem valstī noteikto epidemioloģiskās drošības 

pasākumu dēļ nav bijusi iespēja šos iestājpārbaudījumus kārtot sākotnēji noteiktajā datumā. 

Abos datumos kārtotie iestājpārbaudījumi jāvērtē vienoti, proti, abos datumos kārtoto 

iestājpārbaudījumu rezultāti jāņem vērā, lai pieņemtu galīgo lēmumu par skolēniem, kuri tiks 

uzņemti konkrētajā izglītības iestādē. 

Pamatojoties uz Tiesībsarga likuma 11. panta 2. punktā noteikto tiesībsarga funkciju 

sekmēt vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un jebkāda veida diskriminācijas novēršanu 

un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 65.2 panta 3. punktā noteikto Tiesībsarga biroja kompetenci 

iesniegt priekšlikumus, kas veicina bērna tiesību ievērošanu, aicinu pašvaldības, kuru izglītības 

iestādēs tiek rīkoti iestājpārbaudījumi klātienē, paredzēt papildu datumu, kad iestājpārbaudījumus 

varēs kārtot visi tie interesenti, kuriem valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ 

nebūs (nebija) iespējams tos kārtot sākotnēji noteiktajā datumā. 
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