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Tiesībsargs ir iepazinies ar Veselības ministrijas sagatavoto atbildi uz
tiesībsarga 2017.gada 22.decembra vēstuli Nr.6-1/2135, kurā tiesībsargs lūdza
Veselības ministriju sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju noteikt izglītības
iestādēm mācību stundu sākuma pieļaujamo agrāko laiku.
Tiesībsargs nevar piekrist ministrijas secinājumam, ka nav nepieciešamības
valsts līmenī regulēt izglītības iestāžu darba laiku, jo tas neietekmējot bērna
veselību. Veselības ministrija nav arī sniegusi zinātniski pamatotus datus, kas šādu
apgalvojumu apstiprinātu.
Savā atbildes vēstulē Veselības ministrija norāda, ka tai nav pieejami dati par
negatīvu ietekmi uz veselību gadījumā, ja bērns savlaicīgi dodas gulēt un attiecīgi
agri ceļas, taču tiesībsargs ir iepazinies ar dažādiem pētījumiem, kas liecina pretējo.
Vairāki pētījumi, kuros izmantotas dažādas pētījumu metodes, ir snieguši
pierādījumus, kas apliecina, ka pārāk agrs izglītības iestāžu darba sākums ievērojumi
palielina dažādus veselības riskus. Piemēram, pētījums par skolas dienas režīma
ietekmi uz pusaudžu miegu1, pētījums par iemesliem, sekām un iespējamiem
risinājumiem, cīnoties ar pusaudžu un jauniešu pārmērīgo miegainību2, pētījums par
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vidējo gulēšanas ilgumu diennaktī, kad skolēniem ir jādodas uz skolu3, pētījums par
to, kā neizgulēšanās skolas dienu laikā pusaudžiem palielina risku saslimt ar
depresiju4, kā arī 2017.gadā veiktais pētījums, kas sniedz pierādījumus tam, ka
saprātīgs izglītības iestāžu darba sākuma laiks uzlabo skolēnu veselību un mācību
sasniegumus.5 Tāpat ir pieejams pētījums, kas pierāda, ka, nosakot izglītības iestāžu
mācību stundu sākuma laiku tikai par 30 minūtēm vēlāk (no plkst.8:00 uz
plkst.8:30), skolēni uzrādīja ievērojami labākus rezultātus, un dienas miegainība,
nogurums, depresīvs noskaņojums samazinājās.6
Savā atbildes vēstulē Veselības ministrija nav vērtējusi pusaudžu vecumam
raksturīgo bioritmu, kas izslēdz iespēju viņiem iet gulēt tikpat agri, cik bērniem
vecumā līdz 10 gadiem. Bioloģiskās izmaiņas ietekmē pusaudžu nomoda un
gulēšanas laikus7, turklāt pusaudžiem nepieciešams ilgāks laiks, lai sasniegtu
kritisko slieksni, kas nepieciešams, lai aizmigtu8. Pusaudžu miega trūkums
neapšaubāmi norāda uz pārāk agru skolas sākumu, jo dienās, kurās nenotiek
mācības, pusaudži ceļas divas vai vairākas stundas vēlāk9. Secinu, ka Veselības
ministrija nav rūpīgi iedziļinājusies un savai kompetencei atbilstoši sagatavojusi
atbildi uz tiesībsarga vēstuli.
Vēršu uzmanību, ka vairākas valstis ir nopietni pievērsušas uzmanību
pamatskolas un vidusskolas izglītības iestāžu darba sākuma laikam. Amerikas
Pediatrijas akadēmija10 un Amerikas Miega medicīnas akadēmija11 ir izdevušas
rakstiskus ziņojumus, kuros rekomendēts pamatskolas un vidusskolas audzēkņiem
sākt mācības ne agrāk kā plkst.8:30. Rekomendācijas ir balstītas galvenokārt uz
veselības apsvērumiem, norādot uz daudzajiem veselības apdraudējumiem, kas
izriet no nepilnvērtīga gulēšanas laika. Par dažādiem veselības traucējumiem
tiesībsargs informēja ministrijas jau savā iepriekšējā vēstulē.
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Aicinu iepazīties ar pieejamiem pētījumiem, īpašu vērību pievēršot
secinājumam, ka tieši izglītības iestāžu pārāk agrais mācību sākuma laiks ir par
iemeslu, kāpēc bērni un jaunieši (no 11-18 gadiem) neizguļas un tādējādi iegūst
kaitējumu savai veselībai.
Veselības ministriju lūdzu sagatavot uz pētījumiem balstītu izvērtējumu
par bērna katram vecuma posmam atbilstošu bioritmu un šo informāciju nodot
Izglītības un zinātnes ministrijai. Pamatojoties uz sniegtajām rekomendācijām,
Izglītības un zinātnes ministriju aicinu vērtēt iespējas noteikt pamatskolu un
vidusskolu audzēkņiem vienotu mācību stundu sākuma pieļaujamo agrāko
laiku. Lūdzu informēt tiesībsargu par ministriju veiktajām darbībām.
Tiesībsarga pilnvarojumā
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