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Rīgā 

 

 
 

Par skolas formām 

 

Konkurences padomē (turpmāk arī – KP) tika saņemta informācija no Daugavpils 

Krievu vidusskolas–liceja (turpmāk – Daugavpils skola) skolnieka vecāka par Daugavpils skolā 

ieviestajām pārlieku dārgajām skolnieku skolas formām (skolas formas komplekta cena: ap 140 

EUR), kas esot jāiegādājas no vienīgā piegādātāja SIA „Saledo”. Turklāt SIA „Saledo” 

nesniedzot informāciju skolēnu vecākiem par skolas formu izcelsmi un to tehniskajiem 

parametriem (piemēram, audums, izstrādājuma kods, modelis), kā arī neuzrāda skolēnu 

vecākiem šo apģērbu izcelsmes sertifikātus, skices vai cita veida dokumentāciju. Uz skolas 

formām arī neesot birkas, uzlīmes vai cita veida informācija, kas varētu liecināt par skolas 

formu izcelsmi vai to tehniskajiem parametriem. 

Skolnieka vecāka rīcībā arī neesot informācijas par citām firmām, tirdzniecības vietām 

vai šūšanas pakalpojumu sniedzējiem Daugavpilī, kas varētu pārdot vai uzšūt tādas pašas skolas 

formas. 

 

1. Attiecībā uz iepriekš aprakstīto situāciju KP atsaucas uz Tiesībsarga skaidrojumu 

par skolas formām, kur ir norādīts turpmāk minētais. 

„Saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta 8.punktu izglītojamā pienākums ir atrasties 

izglītības iestādē iekšējās kārtības noteikumiem atbilstošā apģērbā. Tātad skola iekšējās 

kārtības noteikumos drīkst noteikt, kādā apģērbā bērniem jānāk uz skolu, un līdz ar to drīkst 

arī noteikt, ka skolā jāvalkā skolas forma. 

Pirms grozījumu izdarīšanas skolas iekšējās kārtības noteikumos, nosakot skolas formu 

kā obligātu, skolai būtu jāveic skolēnu un vecāku aptauja, lai noskaidrotu personu, uz kurām 

šie grozījumi attieksies, viedokli. [..] Gadījumā, ja vairākums skolēnu un vecāku būtu par skolas 

formas ieviešanu, šo prasību varētu ieviest (skolas iekšējās kārtības noteikumos noteikt, ka 

skolā jāvalkā skolas forma) un pārējiem šis vairākuma viedoklis būtu jārespektē. 

Bērna nodrošināšana ar apģērbu ir vecāku pienākums, kas izriet no aizgādības 

tiesībām, un vecākiem bērns ir jānodrošina ar apģērbu neatkarīgi no skolas formas ieviešanas. 

Jāņem vērā, ka skolas forma nedrīkst būt dārga, pretējā gadījumā tas var tikt uzskatīts kā 

netiešais maksājums par izglītību. 

Vairāku Latvijas pašvaldību saistošie noteikumi paredz pabalstu izglītības ieguves 

atbalstam vai pabalstu mācību gada uzsākšanai, kas ietver arī izdevumus apģērbam. Nosakot 

pienākumu iegādāties skolas formu, būtu jāizdara grozījumi pašvaldības saistošajos 

noteikumos, paredzot pašvaldības palīdzību tām ģimenēm, kam nepietiek līdzekļu skolas formas 

Nr.1538 

 

2015.gada 30.septembrī 

Daugavpils Krievu vidusskolai–licejam 

Tautas iela 59 

Daugavpils, LV-5404 

 

Zināšanai: 

Daugavpils pilsētas domei 

Krišjāņa Valdemāra iela 1 

Daugavpils, LV-5401 



2 

iegādei.”1 

 

Līdz ar to skolai, veicot skolēnu un viņu vecāku aptauju, ir tiesības noteikt, ka skolā 

obligāti ir jāvalkā skolas formas, kas, atbilstoši Tiesībsarga skaidrojumam, nedrīkst būt pārāk 

dārgas. Savukārt jautājums, vai skolas formas varētu būt pārāk dārgas, KP ieskatā, ir vērtējams 

individuāli katrā konkrētajā gadījumā. 

 

Vienlaikus aicinām Daugavpils skolas vadību ņemt vērā, ka ne visi vecāki  var atļauties 

iegādāties skolnieku formas, par kurām vienojušies skolnieku vecāki, un sniegt informāciju par  

maznodrošināto un trūcīgo skolēnu vecāku tiesībām vērsties pašvaldībā pēc pabalsta (vai cita 

veida sociālās palīdzības saņemšanu) skolas formu iegādei. 

 

2. Lai gan skolas rīkotā formastērpu piegādes konkursā optimāli vajadzētu tikt 

izvēlētam gan izdevīgākajam, gan kvalitatīvākajam piedāvājumam un līdz ar to pasūtījuma 

apjoma efekts ļautu nodrošināt zemāku skolēna formastērpa cenu, tomēr aicinām Daugavpils 

skolu ņemt vērā arī vecāku finansiālās iespējas. Mūsuprāt, noteikti jāapsver iespējamība 

nodrošināt skolēnu vecākiem arī citas alternatīvas skolas formu iegādei, piemēram, ļaut pasūtīt 

skolas formu uzšūšanu citam piegādātājam vai to izgatavot patstāvīgi. Attiecīgi nepieciešams 

sniegt skolēnu vecākiem piekļuvi informācijai par piegādājamām skolas formām, piemēram, to 

tehniskajiem parametriem (audums, modelis u.tml.), skicēm, fotogrāfijām (līdzīgi kā to, 

atbilstoši Daugavpils skolas skolnieka vecāka sniegtajai informācijai, praktizē skolēnu formu 

piegādātājs SIA „Lattex D”). 

 

Jāatceras, ka skolēnu formastērpu piegādātāji savstarpēji konkurē ar cenu, kvalitāti, 

servispakalpojumiem, un, lai skolas arī turpmāk varētu pieņemt pamatotu lēmumu par 

sadarbību ar attiecīgo piegādātāju, nepieciešams nodrošināt iespēju skolēnu vecākiem sniegt 

atsauksmes par piegādāto formu kvalitāti, cenu, to atbilstību skolas iekšējās kārtības noteikumu 

prasībām, skolēnu un viņu vecāku vēlmēm utt. 

 

 

Ar cieņu 

 

priekšsēdētāja S.Ābrama 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Tiesībsarga skaidrojums par skolas formām (29.08.2014.). 

http://www.tiesibsargs.lv/sakumlapa/skaidrojums-par-skolas-formam 
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