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Iesniegums
par datora piešķiršanu
Izpildot Saeimas un valdības lēmumus sakarā ar Covid-19 infekcijas saslimstības
mazināšanas pasākumiem mūsu bērni tika pārcelti uz attālinātu izglītības programmas apgūšanu.
Attālinātas mācību norisei ir nepieciešams izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
proti datoru ar pieslēgumu internetam.
Saskaņā ar Satversmes 112.pantu Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt
pamatizglītību un vidējo izglītību. Tas nozīmē, ka visu izglītības procesa infrastruktūru nodrošina
valsts. Attālināto mācību gadījumā skolēna personīgs dators kļūst par mācību tehnisko līdzekli,
bez kura mācības nav iespējamas.
Izglītības likuma 29.pants paredz, ka izglītības iestādes dibinātājs nodrošina izglītības
iestādes nepārtrauktai darbībai nepieciešamos materiālos līdzekļus. Izglītības likuma 55.panta
3.punkts paredz izglītojamā tiesības mācību procesā izmantot izglītības iestādes iekārtas un
mācību līdzekļus. Mācību līdzekļa nozīme ir definēta Izglītības likuma 1.panta 12.5 punktā, tas
ietver sevī mācību tehniskos līdzekļus, proti mācību procesā un saziņā izmantojamās tehniskās
ierīces, tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Tādējādi dators, kas izmantojams
attālinātās mācībās ir uzskatāms par mācību tehnisko līdzekli. Izglītības likuma 17.panta 3 daļas
23.punkts paredz pašvaldības pienākumu no sava budžeta finansēt mācību tehnisko līdzekļu
iegādi tās padotībā esošām izglītības iestādēm.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam nekavējoties izsniegt mūsu bērniem lietošanā
personīgus datorus. Ņemot vērā ārkārtējo situācijas turpināšanos un nepieciešamību turpināt
mācības, lūdzam atbildēt par laiku un iespēju datora piešķiršanai piecu darba dienu laikā.
Apzināmies, ka pretēji Satversmes 112.panta noteikumiem skolas budžetā nav paredzēta
nauda, lai piešķirtu datoru katram skolēnam. Ievērojot Izglītības uz zinātnes ministres teikto, ka
ministrija dara visu nepieciešamo attālināto mācību veiksmīgai norisei, aicinām nosūtīt šīs
vēstules un Jūsu atbildes kopiju mūsu skolas dibinātājai – pašvaldībai. Tai ar likumu ir uzlikts
pienākums finansēt mācībām nepieciešamo datoru iegādi un viņa varēs griezties pie Izglītības un
zinātnes ministres, lai piešķirtu šim mērķim valsts budžeta daļu.
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