JA SKOLĒNS VAI VECĀKI NEPIEKRĪT VEIKT TESTU
Ja izglītības iestāde ir saņēmusi nepilngadīga izglītojamā vecāku iesniegumu
(paziņojumu u.tml.) ar aizliegumu veikt viņu bērnam testēšanu, izglītības iestādei uz to jāsniedz
atbildi, atsaucoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumos Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajiem
nosacījumiem izglītojamā dalībai izglītības procesā (ar spēkā esošu Covid-19 sertifikātu par
vakcināciju vai pārslimošanu vai apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testu) un izglītības
iestādes pienākumu tos ievērot.
Ja nepilngadīgā izglītojamā vecāki vai pilngadīgais izglītojamais nepiekrīt Covid-19
testēšanai, izglītības iestāde var rosināt vecākiem:
 izvēlēties nodrošināt 1.-8.klases izglītojamam pamatizglītības programmas daļā paredzētā
mācību satura apguvi ģimenē;
 turpināt izglītības ieguvi izglītības iestādē, kura īsteno licencētu izglītības programmu
tālmācībā.
Izglītības iestāde informē nepilngadīgā izglītojamā vecākus vai pilngadīgu izglītojamo
par turpmāko rīcību un sekām, ja nepilngadīgā izglītojamā vecāki vai pilngadīgais izglītojamais
nepiekritīs Covid-19 testēšanai (un neizvēlas turpmāko izglītības ieguvi ģimenē vai izglītības
programmas apguvi tālmācības formā):
1) izglītojamais nevarēs piedalīties izglītības procesā;
2) izglītojamam netiks nodrošinātas attālinātas mācības;
3) tiks fiksēti izglītojamā kavējumi (“n”) un uzdoto uzdevumu neizpilde (“n/v”), tostarp
ievērotas Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.89 “Kārtība, kādā izglītības
iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez
attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” noteiktās prasības;
4) izglītojamam piemēros izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos noteiktos
disciplinārsodus;
5) izglītības iestāde informēs bāriņtiesu par bērna pamatizglītības neieguvi;
6) izglītojamais neiegūs izglītību, netiks pārcelts nākamajā klasē (kursā) un/vai tiks atskaitīts no
izglītības programmas apguves (pilngadīgs izglītojamais arī no pamatizglītības programmas
apguves).
Jāņem vērā, ka izglītojamā atskaitīšana no izglītības programmas apguves nav pašmērķis un ir
piemērojams kā galīgais līdzeklis.
Tā kā izglītojamā atskaitīšanas rīkojums ir nelabvēlīgs administratīvais akts, kas būtiski skar
konkrētā izglītojamā cilvēktiesības uz izglītības ieguvi, tā noformēšanā ir jāievēro
Administratīvā procesa likuma 67.panta otrajā daļā (sk. https://likumi.lv/ta/id/55567) noteiktais
regulējums, t.sk. atskaitīšanas rīkojumam jāsatur:
1)

faktu konstatējums;

2)

izdošanas pamatojums;

3)

atsevišķu piemēroto tiesību normu uzskaitījums;

4)

administratīvā akta pamatojums, it sevišķi ietverot lietderības apsvērumus;

5)

norādi, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt.
Jāņem vērā, ka atbilstoši Administratīvā procesa likuma 75.panta pirmās daļas 2.punktā
noteiktajam atskaitīšanas rīkojums būs apstrīdams, ja tā izdošanas procesā ir pieļautas
procesuālās kļūdas.
Nepilngadīgā izglītojamā vecāki vai pilngadīgais izglītojamais ir jāiepazīstina ar atskaitīšanas
rīkojumu.
Ja izglītojamais nepiedalās izglītības procesā, jo nevēles veikt testēšanu vai lietot mutes un
deguna aizsegu, aicinām izvērtēt nepieciešamību atskaitīt izglītojamo no izglītības programmas
apguves izglītojamā kavējumu (“n”) un uzdoto uzdevumu neizpildes (“n/v”) dēļ.
Minētajā gadījumā izglītojamā atskaitīšanu iespējams pamatot ar Izglītības likuma 4.pantā
noteikto izglītības (ne)obligātumu (sk. https://likumi.lv/ta/id/50759), Izglītības likuma 54.pantā
noteikto izglītojamā pienākumu, tostarp izglītības iestādes nolikuma un iekšējo normatīvo aktu,
t.sk. iekšējās kārtības noteikumu, neievērošanu, Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr.591
„Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības
iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz
nākamo klasi” (sk. https://likumi.lv/ta/id/277597) 53.6.apakšpunktā noteikto gadījumu
izglītojamā atskaitīšanai no izglītības iestādes vispārējās vidējās izglītības programmas apguves,
t.i., atkārtoti neievēroto Izglītības likumā noteikto pienākumu dēļ, kā arī ar atbilstīgo izglītības
iestādes iekšējos normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu (piemēram, izglītības iestādes
iekšējās kārtības noteikumos noteiktā izglītojamā pienākuma apgūt vispārējo vidējo izglītības
programmu atbilstoši savām spējām vai izglītības iestādes izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtībā noteiktā minimālā vērtējumu skaita 10 baļļu sistēmā gada vērtējuma
saņemšanai neievērošanu).

