
SKOLA 

 

VECĀKI 

2021.gada ___. augustā, Rīgā 

IESNIEGUMS 

par Bērna izglītošanu ģimenē 

 

Sakarā ar to, ka izglītības iestāde liedz realizēt manam bērnam ______________, personas 

kods ______________, turpmāk tekstā - Bērns, tiesības uz izglītības apguvi klātienes mācību formā 

saskaņā ar Satversmes 112.pantu, Izglītības likuma 4. un 8.pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 

11.pantu, kā arī īsteno diskrimināciju Izglītības likuma 3.1 panta izpratnē pamatojoties uz 

veselību. Tas ir, bērni kuri ir vakcinēti pret Covid-19 vai reģistrēta viņu pārslimošana ar minēto 

vīrusu, var apmeklēt izglītības iestādi bez testiem un maskām, bet mans nevakcinētais veselais 

Bērns izglītības iestādi var apmeklēt tikai ar iknedēļas testiem Covid-19 vīrusa neesamības 

noteikšanai un elpceļu aizsegu valkāšanu koplietošanas telpās, ar šādu prasību pārkāpjot 

04.04.1997. Ovjedo Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā - 

Konvencijas par cilvēktiesībām un biomedicīnu 2 un 5.pantu, UNESCO Vispārējās bioētikas un 

cilvēktiesību deklarācijas 6.panta 1.punktu, Ārstniecības likuma 1.panta 1., 3. un 11.punktu, 

Pacientu tiesību likuma 6.pantu, esmu spiesta/s piespiedu kārtā pieņemt Lēmumu par Bērna 

izglītošanu ģimenē.  

Tādējādi, pamatojoties uz Izglītības likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, Ministru 

kabineta noteikumu Nr.591 22.punktu, 22.3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.360 40.25 

punktu, 

lūdzu: 

1) noteikt, ka pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību 

saturu Bērns apgūs ģimenē līdz brīdim, kad izglītības iestāde pārstās pārkāpt Bērna tiesības 

uz izglītības iegūšanu klātienes formā; 

2) paziņot man kā Bērna likumiskajam pārstāvim, kad Bērns var atsākt izglītību klātienes 

formā bez prettiesiskiem pieprasījumiem no izglītības iestādes puses veikt testēšanu  Covid-

19 vīrusa neesamības noteikšanai un valkāt elpceļu aizsegu;  

3) noteikt izglītības programmas īstenošanas kārtību un apgādāt ar nepieciešamajiem 

materiāliem (grāmatām, metodiskajiem materiāliem); 

4) noteikt, ka izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus mācību 

gada laikā attālināti. 

Lūdzu atbildi sniegt līdz 03.09.2021, nosūtot to uz manu e-pasta adresi ______________. 

 

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20.panta 1.daļu iesniegumi un sūdzības, kas 

saistītas ar bērna tiesību aizsardzību (šajā gadījumā tiesības uz izglītību), izskatāmas nekavējoties.  

 

Ar cieņu,     e-paraksts   V.U. 
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