
Sekulārisms ir principu un uzskatu kopums, kas ir brīvs no reliģijas un Dieva. 

Sekulārisms nozīmē jebkādas 

vardarbības un diskriminācijas noraidīšanu. 
Tas nodrošina dzimumu līdztiesību un 
balstās uz savstarpējas cieņas un 
sapratnes kultūru. 

 

 

Sekulārisms nodrošina 
pilsoniskās tiesības, kuras ievēro 
gan katra indivīda brīvību, gan visu 
līdzcilvēku vienlīdzību un brālību un 
visas sabiedrības intereses. 

 
Republika nodrošina, 

lai izglītības iestādes 
ievērotu katru no šiem 
principiem  

 

 
Mācību priekšmeti ir laicīgi. Lai nodrošinātu, ka skolēniem tiek 

sniegts pēc iespējas objektīvāks atainojums par dažādiem pasaules uzskatiem, 
kā arī sniegto zināšanu plašums un precizitāte, neviens jautājums netiek 
izslēgts no zinātniskas un pedagoģiskas apspriešanas. Neviens skolēns nevar 
apstrīdēt skolotāja tiesības mācīt tēmu, kas paredzēta mācību programmā, 
pamatojoties uz savu reliģisko vai politisko pārliecību. 

Neviens nevar izmantot savu 

reliģisko pārliecību kā pamatojumu 
atteikumam ievērot noteikumus, kas 
noteikti Francijas Republikas skolās  

  
 

 
 

 

Valsts	uztic	Skolai	misiju	:	mācīt	skolēniem	
Francijas	Republikas	vērtības.	

	

6 I Sekulārisms skolās nodrošina 
vidi, kurā skolēni varētu veidot savu 
personību, izmantot brīvo gribu un 
uzzināt par pilsonību. Tas pasargā 
viņus no jebkāda prozelītisma1 vai 
spiediena, kas varētu traucēt pašiem 
izdarīt izvēli. 

                                            
 

 
 

 
 
 

10 I Visu skolas darbinieku pienākums ir 
mācīt skolēniem par sekulārisma nozīmi un 
vērtību, kā arī citiem Republikas 
pamatprincipiem. Skolas darbinieki nodrošina 
šo principu ievērošanu skolas vidē. Viņu 
pienākums ir par šiem pamatprincipiem 
informēt vecākus.

Francija ir nedalāma, laicīga, demokrātiska un 
sociāla republika. Tas visiem pilsoņiem nodrošina 
vienlīdzību likuma priekšā visā tās teritorijā. Tiek 
cienīti visi uzskati  

Sekulārisma principu ievēro arī valsts skolās 
noteiktās uzvedības normas, kas izklāstītas iekšējās 
kārtības noteikumos. Skolēniem ir aizliegts valkāt zīmes 
vai drēbes, kas skaidri parāda viņu reliģisko piederību. 

 

 

 

Sekulārisms dod skolēniem iespēju 

brīvi izpausties savas skolas sekmīgas 
darbības ietvaros, respektējot Republikas 
vērtības un pārliecību dažādību. 

 

Personālam ir stingrs 
pienākums ievērot neitralitātes 
principu: veicot savus 
pienākumus, viņi nedrīkst paust 
savu politisko vai reliģisko 
pārliecību  

REPUBLIKA IR LAICĪGA 
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