Informatīvais ziņojums
„Par mācību literatūras nodrošinājumu vispārējās izglītības
iestādēs”
1. Situācijas raksturojums.
Kompetenču sadalījums izglītības iestāžu nodrošināšanā ar mācību
līdzekļiem
Ministru kabinets:
 nosaka valsts standartus izglītībā
19.12.2006. MK noteikumi Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu
pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem";
02.09.2008. MK noteikumi Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās
vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību
priekšmetu standartiem";
 nosaka kārtību, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu
izdošanu un iegādi
06.03.2001. MK noteikumi Nr.97 "Kārtība, kādā valsts organizē un
finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi";
 nosaka kārtību, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartam
10.04.2012. MK noteikumi Nr.252 „Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina
mācību literatūras atbilstību pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības valsts standartam”;
 nosaka obligāto dokumentāciju (t.sk. mācību procesā izmantojamās
mācību literatūras saraksts), kas nepieciešama vispārējās izglītības
iestāžu pedagoģiskā procesa organizācijai
18.10.2005. MK noteikumi Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības
iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto
dokumentāciju";
 nosaka kārtību, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un
koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus
27.12.2011. MK noteikumi Nr.1002 "Kārtība, kādā izglītības iestāde
(izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un
informācijas pakalpojumus";
Izglītības un zinātnes ministrija:
 izstrādā valsts izglītības standartus (Izglītības likuma 15.panta
7.punkts);
 izstrādā valsts izglītības standartu prasībām atbilstošus mācību
priekšmetu vai kursu programmu (izņemot augstākās izglītības
programmas) paraugus (Izglītības likuma 15.panta 11.punkts);
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 organizē valsts pasūtījumu izglītības pamatprogrammām atbilstošu
mācību līdzekļu izstrādei un izdošanai (Izglītības likuma 15.panta
13.punkts);
 organizē elektronisko mācību resursu un izglītības standartiem
atbilstošu mācību līdzekļu izstrādi (Izglītības likuma 15.panta
17.punkts);
 pārzina bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu izglītības
iestādēs (Izglītības likuma 15.panta 27.punkts);
 izvērtē un apstiprina mācību procesā izmantojamo mācību literatūru
(Vispārējās izglītības likuma 5.panta 5.punkts).
Pašvaldība:
 uztur tās padotībā esošās izglītības iestādes, izņemot speciālās
izglītības iestādes, speciālās izglītības klases un grupas vispārējās
izglītības iestādēs, internātskolas, arī tās, kuras tiek finansētas no
valsts budžeta, ievērojot, ka šo iestāžu finansiālais nodrošinājums
nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikto, un kontrolē šo
finanšu līdzekļu izmantošanu (Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
7.punkts);
 piedalās tās padotībā esošo izglītības iestāžu nodrošināšanā ar mācību
literatūru, mācību procesam nepieciešamo cita veida literatūru un
citiem mācību līdzekļiem (Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
23.punkts);
 veicina iespēju izglītības iestādēm izmantot vienoto bibliotēku
informācijas sistēmu (Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
231.punkts);
Izglītības iestādes dibinātājs:
 nodrošina izglītības iestādes nepārtrauktai darbībai nepieciešamos
finanšu un materiālos līdzekļus, ievērojot Ministru kabineta
noteikumus par izglītības iestāžu finansiālo un materiālo
nodrošinājumu (Izglītības likuma 29.pants)
Izglītības iestādes vadītājs:
 atbild par izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem, par šā likuma
un citu izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu
ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu
racionālu izmantošanu (Izglītības likuma 30.panta pirmā daļa);
 izglītības iestādes vadītājam ir pienākums nodrošināt izglītības
iestādes piekļuvi bibliotekārajiem un informācijas pakalpojumiem
(Izglītības likuma 30.panta trešā1 daļa);
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Izglītības iestādes pašpārvalde (iestādes dibinātāja, izglītojamo, viņu
vecāku un iestādes darbinieku deleģēti pārstāvji):
 iesniedz priekšlikumus izglītības iestādes vadītājam par iestādes darba
organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu
(Izglītības likuma 31.panta 3.punkts).
Izglītības iestādes padome (izglītības iestādes vadītājs, pedagogu
pārstāvji, pašvaldības pārstāvji, izglītības iestādes dibinātājs, vecāku
pārstāvji, izglītojamo pārstāvji):
 izstrādā priekšlikumus izglītības iestādes attīstības plānam (Vispārējās
izglītības likuma 13.panta 1.punkts);
 piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz
priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai (Vispārējās izglītības
likuma 13.panta 2.punkts);
Pedagogi
 mācību priekšmetu vai kursu programmas ir tiesības izstrādāt vai
izraudzīties šīs programmas īstenojošiem pedagogiem atbilstoši
izglītības programmai. Mācību priekšmetu vai kursu programmu
apstiprina izglītības iestādes vadītājs (Izglītības likuma 34.panta pirmā
un otrā daļa);
 pedagoga pienākums ir radoši un atbildīgi piedalīties attiecīgo
izglītības programmu īstenošanā (Izglītības likuma 51.panta pirmās
daļas 1.punkts);
 pedagogi ir atbildīgi par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un
rezultātiem (Izglītības likuma 51.panta otrā daļa);
 pedagogam ir tiesības, pamatojoties uz līgumu par mācību līdzekļu
izstrādāšanu, saņemt apmaksātu līdz trijiem mēnešiem ilgu radošā
darba atvaļinājumu vai līdz sešiem mēnešiem ilgu bezalgas
atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (Izglītības likuma
52.panta 3.punkts).

Finansējuma avoti
Mācību līdzekļu iegādes finansējuma avoti ir:
 pašvaldības budžeta līdzekļi. Saskaņā ar 25.09.2001. MK noteikumu
Nr.415 "Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi"
1.un 2.punktu bibliotēkas dibinātājs nodrošina grāmatu un periodisko
izdevumu iegādei pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un
profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkās (atbilstoši īstenojamai
izglītības programmai) — ne mazāk kā septiņi lati uz vienu
izglītojamo un pedagogu. Šis normatīvs ir izstrādāts pirms
vienpadsmit gadiem un neatbilst reālajai tirgus situācijai. Pašvaldības
IZMZino_maclidz_240412; Informatīvais ziņojums „Par mācību literatūras nodrošinājumu vispārējās
izglītības iestādēs”.

4

piešķirtā finansējuma apjoms ne vienmēr atbilst noteiktajam.
Apmēram 25 % jeb viena ceturtdaļa Latvijas pašvaldību nodrošina
25.09.2001. MK noteikumos Nr.415 "Bibliotēku darbībai
nepieciešamā finansējuma normatīvi" bibliotēkai noteikto finansējuma
minimumu mācību grāmatu iegādei pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestādēs. Aptuveni 25% pašvaldību šim mērķim
piešķir 5-6,99 Ls uz vienu izglītojamo. Aptuveni 34 % pašvaldību no
pašvaldības budžeta piešķir 3-4,99 Ls gadā uz vienu skolēnu, bet 16 %
pašvaldību no pašvaldības budžeta piešķir 0-2,99 Ls uz vienu skolēnu
gadā;
 valsts budžeta mērķdotācija Valsts izglītības satura centra
apstiprinātās mācību literatūras iegādei (2011.gadā 0,72 Ls vienam
skolēnam). Valsts budžeta konsolidācijas apstākļos valsts
līdzfinansējuma apjoms mācību literatūras iegādei uz vienu skolēnu ir
samazinājies no Ls 3,87 2008.gadā līdz Ls 0,69 2010.gadā, kas ir
aptuveni 6,5 reizes. 2012.gadā finansējums ir palielināts līdz Ls 1,98
uz vienu skolēnu. (Vienas mācību grāmatas vidējā cena ir 5.60 Ls).
Salīdzinājumam: pamatizglītībā Lietuvā valsts līdzfinansējums ir 20
eiro (apmēram 14 Ls), bet Igaunijā – 30 eiro (apmēram 21 Ls) mācību
literatūras iegādei uz vienu skolēnu. 2011.gadā Latvijas vēstures, kuru
ieviesa kā atsevišķu mācību priekšmetu, un plānotās pirmās
svešvalodas apguves ieviešanai no 1.klases tika piešķirta īpaša valsts
mērķdotācija mācību grāmatu iegādei šajos mācību priekšmetos –
kopā Ls 250 000;
 vecāku naudas līdzekļi;
 citu sponsoru naudas līdzekļi un ziedojumi.
Mācību obligātais saturs un tā īstenošana
Mācību priekšmetu obligāto saturu nosaka valsts pamatizglītības
standarts (19.12.2006. MK noteikumi Nr.1027 "Noteikumi par valsts
standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu
standartiem") un valsts vispārējās vidējās izglītības standarts
(02.09.2008. MK noteikumi Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās
vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību
priekšmetu standartiem").
Pamatizglītības mācību priekšmetu saturs ir veidots atbilstoši 1999.gadā
izstrādātajam „Valsts pamatizglītības standartam”. Pamatizglītības
standartu ieviešana tika uzsākta jau 2004.gadā, bet 2006.gadā tie tika
apstiprināti Ministru kabineta noteikumu formā atbilstoši veiktajām
izmaiņām tā brīža normatīvajos aktos. Pēdējo astoņu gadu laikā
standartos nav veiktas būtiskas izmaiņas. Izņēmumi ir Latvijas vēsture,
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kuru 2011.gadā ieviesa kā atsevišķu mācību priekšmetu, un plānotā
pirmās svešvalodas apguves ieviešana no 1.klases. Eiropas valstu prakse
liecina, ka izmaiņas mācību saturā ir nepieciešamas ik pēc 7-10 gadiem.
Lai nodrošinātu bērnu vecumposmam atbilstošu izglītības saturu un
veiktu sagatavošanas darbus pamatizglītības apguvei sešu gadu vecumā
(Ministru kabineta 2009.gada 8.septembrī izskatītā „Sociālās drošības
tīkla stratēģija”), kā arī lai nodrošinātu vidējās izglītības iegūšanu 18
gados, Valsts izglītības satura centrs veic apjomīgu darbu, kura mērķis ir
saskaņot un pilnveidot (atvieglot) pirmsskolas un sākumskolas mācību
saturu. Ja notiks pāreja uz pamatizglītības uzsākšanu sešu gadu vecumā,
tad atsevišķos mācību priekšmetos būs nepieciešams pilnveidot esošās vai
izstrādāt jaunas mācību grāmatas un citus mācību līdzekļus. Jaunā mācību
satura ieviešanai izglītības iestādēs jānotiek pakāpeniski, vienlaikus
paredzot arī finansējumu no valsts budžeta jaunu mācību līdzekļu, tostarp
arī digitālo mācību līdzekļu, izstrādei un iegādei.
2011.gadā Valsts izglītības satura centrs nodrošināja finansējuma sadali
pašvaldībām mācību līdzekļu piegādei visām (961) Latvijas izglītības
iestādēm, kas īsteno piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto
sagatavošanu pamatizglītībai.
Valsts izglītības satura centrs, izvērtējot mācību literatūras atbilstību
pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības standartiem, apstiprina
mācību komplektizdevumus. Komplektizdevumā obligāti tiek iekļauta
mācību grāmata skolēnam un metodiskais līdzeklis skolotājam, bet tajā
var būt iekļauti arī citi ar mācību grāmatas saturu saistīti mācību līdzekļi
– darba burtnīca, hrestomātija, uzdevumu krājums, praktisko darbu
krājums u.c.

Izglītības iestāžu nodrošinājums ar mācību literatūru
Izglītības un zinātnes ministrijas statistika rāda, ka 2010./2011.mācību
gadā vispārizglītojošo dienas skolu bibliotēkās uz vienu skolēnu bija
vidēji 29 mācību grāmatas. Jāpiebilst, ka skolu bibliotēku grāmatu
krājumi ir veidojušies pēdējos 13–15 gados, kad Latvijā tika uzsākta
jauno izglītības standartu izstrāde un ieviešana. Mācību grāmatu
krājumos ir uzskaitītas ne tikai mācību grāmatas, bet arī skolēniem
domātie uzdevumu un praktisko darbu krājumi, hrestomātijas (piemēram,
sērija „Vajadzīga grāmata”) un citi mācību literatūras izdevumi, kā arī
pedagogiem domātā metodiskā literatūra. Mācību grāmatu krājumos
nereti ir uzskaitītas (nav norakstītas) arī novecojušas mācību grāmatas,
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kuras uzglabā mācību kabinetos un izmanto kā papildu informācijas
avotu mācību priekšmeta apguvei.
Skolu bibliotēku nodrošinājums ar mācību grāmatām un cita veida
literatūru ir atšķirīgs. Ir skolas, kuras nodrošina skolēniem mācību
grāmatas visos mācību priekšmetos, atsevišķās skolās – pat divus
eksemplāros: vienu – darbam klasē, otru – mājās, ir skolas, kuras
nodrošina arī darba burtnīcu iegādi, īpaši jaunāko klašu skolēniem. Taču
ir arī skolas, kur mācību grāmatas un darba burtnīcas lūdz pirkt par
vecāku naudu.
Izglītības iestādes par pašvaldības un valsts piešķirtajiem budžeta
līdzekļiem (turpmāk – budžeta līdzekļi) pirmkārt iegādājas mācību
procesa
nodrošināšanai
visnepieciešamākās
mācību
grāmatas
(pamatgrāmatas) attiecīgajā mācību priekšmetā. Tās pērk atbilstoši
skolēnu skaitam ar nelielu rezervi. Līdztekus pamatgrāmatām pērk arī
alternatīvas (mācību priekšmetā savstarpēji aizstājamas) mācību grāmatas
nelielā skaitā, lai nodrošinātu pedagogiem iespējami lielāku mācību
materiālu izvēli mācību procesa dažādošanai un individualizācijai.
Mācību priekšmetu skaits, kuros izmanto mācību grāmatas,
pamatizglītības pakāpē ir no 7 mācību priekšmetiem 1.klasē līdz 14
mācību priekšmetiem 9.klasē, vidējās izglītības pakāpē – 13 obligātie
mācību priekšmeti un tikpat daudz izvēles priekšmetu. Alternatīvo
mācību grāmatu skaits pamatizglītības mācību priekšmetos ir vidēji
(aritmētiski) 1,88 nosaukumu mācību grāmatas, izņemot svešvalodas, kur
alternatīvo grāmatu skaits ir lielāks (Latvijā un ārvalstīs izdotas mācību
grāmatas, kas nodrošina svešvalodas apguvi dažādos līmeņos saskaņā ar
Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei). Alternatīvo mācību
grāmatu skaits vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetos vidēji
(aritmētiski) ir 1,21 nosaukumu mācību grāmatas (izņemot svešvalodas).
Izglītības iestādes, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas,
vienlaikus pērk mācību grāmatas gan latviešu valodā, gan to tulkojumus
krievu valodā.
2009.gada jūnijā Izglītības satura un eksaminācijas centrs sadarbībā ar
Latvijas Skolu bibliotekāru biedrību veica Latvijas vispārējās izglītības
iestāžu bibliotēku aptauju, kuras mērķis bija noskaidrot, kādu daļu no
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu apguvei
nepieciešamās mācību literatūras 2009./2010.mācību gadam izglītības
iestādes iegādājas par budžeta līdzekļiem un kādu daļu – par vecāku
naudu. Aptaujas rezultāti parādīja, ka pamatizglītības programmu apguvei
par budžeta līdzekļiem pērk aptuveni 95% mācību grāmatu un 5% darba
burtnīcu, bet par vecāku naudu – attiecīgi 5% mācību grāmatu un 95%
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darba burtnīcu. Vispārējās vidējās izglītības programmu apguvei par
budžeta līdzekļiem pērk aptuveni 87% mācību grāmatu un 13% darba
burtnīcu (pamatā tās ir mācību grāmatai pielīdzināmas darba burtnīcas
svešvalodu apguvei), bet par vecāku naudu – attiecīgi 13% mācību
grāmatu un 87% darba burtnīcu. Vienlaikus aptauja parādīja, ka par
vecāku naudu pamatā pērk mācību grāmatas un darba burtnīcas, kurās
skolēns veic individuālus ierakstus, kā arī citus mācību līdzekļus
(piemēram, vārdnīcas, atlantus), kurus skolēns izmanto mācību procesā
vairāku mācību gadu garumā. Savukārt par budžeta līdzekļiem pērk
ilglaicīgi lietojamas grāmatas (mācību grāmatas, daiļliteratūru, uzziņu
literatūru), kuras skolēni var saņemt skolas bibliotēkā.

Konkurence mācību literatūras tirgū
2007.gadā Konkurences padome veica tirgus uzraudzību mācību grāmatu
tirgū, un „Konkurences padomes publiskajā ziņojumā par mācību
grāmatu tirgu” norādīts, ka „..kaut arī neliela, bet konkurence starp
izdevējiem ir iespējama tikai gadījumos, ja attiecīgā priekšmeta un klases
grāmatu izdod vismaz divi izdevēji. (..) Atsevišķos gadījumos vispārējās
vidējās izglītības jomā attiecīgā priekšmeta grāmatu noteiktai klasei izdod
viens izdevējs, līdz ar to atsevišķos konkrētajos tirgos ir izveidojies
monopolstāvoklis.(..) Konkurences padomes skatījumā šāda situācija nav
pieņemama, jo nepastāv izvēles iespējas un nav aizvietojamības no
pieprasījuma puses. Veicot tirgus uzraudzību, ir secināts, ka salīdzinoši
labāka situāciju ar mācību grāmatu izvēli un aizvietojamību pastāv
sākumskolas un pamatskolas līmenī, bet vismazākās izvēles iespējas ir
vidusskolas līmenī. (..) Tirgus uzraudzības ietvaros iegūtā informācija
liek secināt, ka ir nepieciešams veikt pasākumus, lai veicinātu konkurenci
šajā nozarē.” Līdz ar to, lai nodrošinātu kvalitatīvu, mūsdienīgu, radošu
un individualizētu mācību procesu, nebūtu atbalstāma sabiedrībā paustā
ideja par vienīgo obligāto mācību grāmatu. Turklāt tādējādi tiktu
ierobežotas arī Izglītības likuma 34.panta pirmajā daļā un Vispārējās
izglītības likuma 19.panta otrajā daļā noteiktās pedagoga tiesības izstrādāt
mācību priekšmeta vai kursa programmas atbilstoši izglītības
programmai. Taču Izglītības un zinātnes ministrija var izvirzīt prioritātes
un piešķirt finansējumu mācību līdzekļu nodrošināšanai mācību
priekšmetos vai izglītības jomās, kurās trūkst standartiem atbilstošu
mācību līdzekļu.
Mācību grāmatu apmaiņas biežums (mācību fonda atjaunošanas principi
un iespējamie veidi).
Mācību grāmatas lietošanas ilgums skolas bibliotēkā ir 3-5 gadi (atkarībā
no mācību grāmatas izmantošanas biežuma), taču skolu bibliotēkās ir arī
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mācību grāmatas, kuras kalpojušas ilgāku laiku un ir novecojušas.
Sociālo zinātņu mācību priekšmetos mācību saturs noveco ātrāk nekā
dabaszinātņu nozarēs. Izglītības un zinātnes ministrija uzskata, ka
normatīvajā aktā noteiktais trīs gadu ilgais minimālais mācību grāmatu
nomaiņas biežums ir optimāls. Mācību grāmatu nomaiņas biežums ir
pārskatāms vienlaikus ar pēctecīgu un pakāpenisku mācību priekšmeta
standartos noteiktā izglītības satura atjaunošanu un ieviešanu secīgi pa
gadiem, sākot no 1.klases.
Skolu bibliotēku krājums ir regulāri jāatjauno. 2009.gadā veiktā
bibliotēku aptauja liecina, ka lielākā daļa skolu mācību literatūras iegādi
un bibliotēkas krājuma veidošanu un paplašināšanu veic pārdomāti,
rūpīgi plānojot budžeta līdzekļus. Vairums skolu ievēro principu – par
budžeta līdzekļiem pērk mācību grāmatas un citas grāmatas, kuras skolēni
var saņemt skolas bibliotēkā un izmantot vairākus gadus. Līdzekļu
taupīšanas nolūkos kaimiņu skolas kooperējas grāmatu izmantošanā.
Skolās organizē lietoto mācību grāmatu apmaiņu, kā arī to nodošanu
skolas bibliotēkai (piemēram, akcija „Vecāki dāvina skolai lietotās
mācību grāmatas”).
Atbalstāma ir pedagogu iniciatīva izstrādāt autorprogrammas, veicinot
radošumu un daudzveidīgu mācību metožu izmantojumu, kā arī
nodrošinot mācību procesa individualizāciju atbilstoši konkrētām bērnu
vajadzībām un spējām.
Saskaņā ar Izglītības likuma 60.panta trešo daļu mācību līdzekļu
sagatavošana un izdošana saskaņā ar valsts pirmsskolas izglītības
vadlīnijām un valsts izglītības standartiem tiek finansēta ikgadējā valsts
budžetā piešķirto līdzekļu apmērā. Praktiski no valsts budžeta līdz
2008.gadam tika finansēta tikai mācību literatūras izdošana skolēniem ar
speciālām vajadzībām, jo mazās tirāžas dēļ tās izdošana uzņēmējdarbībai
ir nerentabla. Kopš 2009.gada krasā valsts budžeta samazinājuma dēļ
mācību literatūras izdošanai finansējums netiek piešķirts, līdz ar to
patlaban mācību līdzekļu nodrošinājums skolēniem ar speciālām
vajadzībām ir neapmierinošs.
Gadījumu skaits, kad skolēni maina skolu mācību gada laikā, ir neliels.,
Piemēram, 2010./2011.mācību gada laikā tikai 28 no 20 273 1.klašu
skolēniem, 65 no 19 410 2.klašu skolēniem mainīja izglītības iestādi, bet
kopā 1.-6. klašu izglītības posmā izglītības iestādi mācību gada laikā
mainīja 0,67% skolēnu. Šajā statistikā nav ieskaitīti gadījumi, kad skolas
maiņa ir saistīta ar skolēna veselības stāvokli, kā arī gadījumi, kad
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skolēni, mainot skolu, maina arī klases līmeni, piemēram, pāriet no
4.klases uz 3. vai 5.klasi.

Mācību grāmatu svars
Valsts izglītības satura centrs ir diskutējis ar izdevniecībām par iespējām
samazināt mācību grāmatu un citu mācību līdzekļu svaru, lai novērstu
iespējamās veselības problēmas bērniem. Secinājums: no ļoti viegla
materiāla izgatavota mācību grāmata var būt vai nu dārga un kvalitatīva
vai arī lēta un nekvalitatīva. Sabalansējot grāmatas svaru, kvalitāti un
cenu, tās ražošanā izmanto dažāda veida materiālus, kas nodrošina
grāmatas lietošanu ilgtermiņā. Būtu izvērtējams jautājums par obligātu
prasību izdevniecībām mācību literatūras izdevumiem lietot plānu un
kvalitatīvu papīru.
Skolēna somas piepildījuma svaru veido gan mācību literatūra, gan arī
citi mācību līdzekļi un skolēna personīgās lietas. Lai novērstu iespējamās
skolēna veselības problēmas, kuru cēlonis var būt smagās skolas somas
pārnēsāšana, saskaņā ar 27.12.2002. MK noteikumu Nr.610 "Higiēnas
prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un
profesionālās izglītības iestādēm" 7.punktu izglītības iestāde veicina
iespēju izglītojamajiem glabāt ikdienā nepieciešamās lietas izglītības
iestādē, lai netiktu pārsniegts skolēna somas piepildījuma svars, kas
atbilst maksimālajām pārnēsājamo priekšmetu smaguma normām
attiecīgajā vecuma grupā. Izglītības iestādes un pedagogi var veikt (un
patlaban ļoti daudzas skolas veic) dažādus citus pasākumus, lai atvieglotu
skolēna somas svaru. Piemēram, mācību procesu organizē tā, ka mācību
grāmata glabājas klasē vai mājā, bet somā nes darba burtnīcu; veido
stundu sarakstu, lai skolēnam vienlaikus nebūtu jānes visas mācību
grāmatas. Skolas somas svara atvieglošanu veicina arī elektronisko
mācību līdzekļu izmantošana, kuru loma nākotnes izglītībā arvien
palielināsies.
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2. Iespējamie risinājumi mācību līdzekļu iegādes izdevumu
samazināšanai:
Lai nodrošinātu skolēniem un pedagogiem iespēju mācību procesā
izmantot daudzveidīgus mācību līdzekļus un individualizēt mācību
procesu, vienlaikus samazinot izglītības iestāžu izdevumus par mācību
līdzekļu iegādi un atbrīvojot no šī pienākuma skolēnu vecākus,
atbildīgajām institūcijām ir jāveic šādi pasākumi:
Izglītības un zinātnes ministrijai:
 plānojot izglītības ieguvei valsts galvota finansējuma jeb vaučeru
sistēmas ieviešanu, katra izglītojamā vaučerī jāparedz Ministru
kabineta noteikumos noteiktais finansējums Ls 7 apmērā vienam
skolēnam. Ņemot vērā mācību literatūras izdevumu sagatavošanas
(autoratlīdzību un ražošanas izmaksu) pakāpeniska pieauguma
tendenci (salīdzinājumam: 2001.gadā viena mācību grāmata maksāja
vidēji Ls 3, bet 2012.gadā – Ls 5,20), šī summa būtu palielināma
vismaz līdz Ls 14;
 jāveic mērķtiecīgi pasākumi mūsdienīga mācību procesa īstenošanai
digitālā mācību vidē. Līdztekus iespiestajiem mācību līdzekļiem
jāveicina elektronisko mācību līdzekļu izstrāde un izmantošana, kā arī
iespiesto mācību līdzekļu (t.sk. mācību grāmatu un darba burtnīcu)
digitalizācija un publicēšana interneta portālā. Lai nodrošinātu
izglītības iestādēm bezmaksas pieeju interneta portālā publicētajiem
mācību līdzekļiem, Izglītības un zinātnes ministrijai ir jānopērk no
izdevēja atļaujas (licences) attiecīgā skaitā vai jānopērk no izdevēja
mācību līdzekļa digitālā versija un tiesības to ievietot interneta portālā
(autortiesības), kā arī jāpieprasa izdevniecībai nodrošināt apstiprinātās
mācību literatūras digitālo versiju ievietošanai interneta portālā.
Jebkurš no iepriekšminētajiem pasākumiem prasa ievērojamas
investīcijas, ko tuvākajā laikā valsts budžetā nav iespējams plānot.
Mācību līdzekļu digitalizācijai būtu piesaistāms ES struktūrfondu
2014. – 2020.gada plānošanas perioda finansējums;
 regulāri, biežāk nekā līdz šim un meklējot jaunas formas, jāinformē
sabiedrība par to, ka mācību grāmatas tiek izvērtētas un apstiprinātas
komplektā ar metodisko līdzekli skolotājam (turpmāk –
komplektizdevums), savukārt citu mācību līdzekļu, tostarp darba
burtnīcu, iekļaušana komplektizdevumā un izmantošana izglītības
procesā nav obligāta;
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 jāpārskata darba burtnīcas apstiprināšanas kritēriji (izvērtējot
komplektizdevuma atbilstību standartam, darba burtnīcu apstiprināt
tikai tajos gadījumos, ja mācību grāmatas izmantošana bez darba
burtnīcas ir apgrūtināta vai nav iespējama standartā noteikto
pamatprasību izpildei);
 jāveicina bērnu vecāku kompetences attīstība un līdzdalība
pedagoģiskajā procesā un izglītības iestādes pašpārvaldes aktivitātēs;
 jauna mācību priekšmeta ieviešanas gadījumā jāpiešķir finansējums
mācību priekšmeta standartam atbilstošu mācību līdzekļu izstrādei,
izdošanai vai iegādei, lai ar tiem nodrošinātu visas Latvijas izglītības
iestādes, kuras īsteno attiecīgo izglītības programmu;
 varētu tikt iniciēti valsts finansēti projekti mācību literatūras izstrādei,
piemēram, mācību literatūras izveidei skolēniem ar speciālām
vajadzībām, vai arī ja valsts standartā noteiktam obligātajam mācību
priekšmetam nav izdots mācību priekšmeta standarta prasībām
atbilstošs mācību komplekts.
Pašvaldībām jānodrošina finansējums izglītības iestādēm mācību
literatūras iegādei atbilstoši 25.09.2001. MK noteikumos Nr.415
"Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi" noteiktajam
apjomam (ne mazāk kā septiņi lati uz vienu izglītojamo un pedagogu), lai
nodrošinātu mācību literatūras pieejamību skolas bibliotēkā.
Izglītības iestādēm:
 izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību literatūras
saraksts jāveido, ievērojot 18.10.2005. MK noteikumu Nr.779
"Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa
organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju" 3.14.punktā
noteikto, ka mācību literatūras sarakstu turpmākajiem trim gadiem ne
vēlāk kā divas nedēļas pirms kārtējā mācību gada beigām saskaņā ar
izglītības iestādes pedagoģiskās padomes ieteikumu apstiprina
izglītības iestādes direktors. Grozījumus apstiprinātajā izmantojamās
literatūras sarakstā atļauts izdarīt vienu reizi mācību gadā ne vēlāk kā
divas nedēļas pirms mācību gada beigām, un tie ir attiecināmi tikai uz
nākamajiem mācību gadiem;
 jāveicina izglītības iestādes pašpārvaldes darbs un bērnu vecāku
iesaiste lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar pedagoģisko procesu,
tostarp jaunu mācību līdzekļu iegādi;
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 jānodrošina ikvienam skolēnam pieejami un kvalitatīvi izglītības
programmas apguvei nepieciešamie bibliotekārie un informācijas
pakalpojumi: piekļuve mācību literatūrai, daiļliteratūrai, uzziņu un
nozaru literatūrai, periodiskajiem izdevumiem, elektroniskajiem
katalogiem, datubāzēm, internetam un elektroniskās informācijas
resursiem.
Izglītības un zinātnes ministrs

R.Ķīlis

24.04.2012.
3107
I.Vasmanis
67814244
imants.vasmanis@visc.gov.lv
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