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Kārtība, kā izglītības iestādes vadītājs un pedagogi rīkojas,  

ja tiek konstatēta skolēnu fiziska vai emocionāla vardarbība, agresīva rīcība  

 
Izdots pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1338 un Nr.259 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi. 

1.1. Emocionāla vardarbība – bērna pašcieņas aizskaršana vai psiholoģiska ietekmēšana 

(draudot viņam, lamājot, pazemojot viņu vai citādi kaitējot viņa emocionālajai 

attīstībai). 

1.2. Fiziska vardarbība – bērna veselībai vai dzīvībai bīstams apzināts spēka pielietojums 

saskarsmē ar bērnu. 

1.3. Agresīva rīcība – asi reaģē uz kaut ko, ātri uzbudinās neatbilstoši situācijai, nespēj 

savaldīt dusmas, sāk mētāt lietas, vāji reaģē uz ierobežojumiem, izturas rupji, bojā 

citu skolēnu personīgās mantas, zagšana, dedzināšana, melošana, izvairīšanās no 

skolas vai bēgšana no mājām. 

1.4. Skola ir tiesīga ierobežot skolēnu tiesības uz privātīpašuma neaizskaramību 

gadījumos, ja tiek apdraudētas paša skolēna intereses, citu skolēnu, pedagogu, skolas 

administrācijas un apmeklētāju tiesības, kā arī izglītības process, iekšējā kārtība 

skolā, skolas manta vai kā citādi saistīta ar tiesību pārkāpumu. 

1.5. Pārkāpums tiek dokumentēts pēc noteiktas formas. 

1.6. Ar šo kārtību skolēnus un viņu vecākus klases audzinātājs iepazīstina klases stundā 

un vecāku sapulcē. 

2. Pedagoga rīcība. 

2.1. Izglītojamā viedokli (paskaidrojums) uzklausa jebkurš skolas apkalpojošais 

personāls. 

2.2. Par notiekošo rakstiski informēt klases audzinātāju, skolas vadību. 

2.3. Nepieciešamības gadījumā pedagogs uzdod mācību uzdevumu, un direktora 

pilnvarotais skolas darbinieks nodrošina mācības citā telpā. Vietas maiņa var ilgt no 

vienas mācību stundas līdz laikam, kamēr beidzas mācību diena skolā. 

2.4. Klases audzinātājs, priekšmeta skolotājs ar atbalsta personāla pārstāvjiem izvērtē 

situāciju, izstrādā darbības plānu, lai izpētītu radušos situāciju un sniegtu 

nepieciešamo atbalstu. 
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3. Izglītības iestādes vadītājs vai cits vadības pārstāvis nepieciešamības gadījumā: 

3.1. Nodrošina izglītojamajam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai 

dzīvību, mācības atsevišķā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita 

pedagoga klātbūtnē. 

3.2. Rakstiski nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un 

nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi. 

3.3. Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības 

iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, vadītājs šo 

informāciju nosūta attiecīgās pašvaldības Sociālajam dienestam vai Bāriņtiesai. 

3.4. Klases audzinātājs par problēmu un tās risinājumiem sasauc klases vecāku sapulci, 

kurā piedalās administrācijas pārstāvis un skolas atbalsta personāls. 

4. Atbalsta personāls. 

4.1. Atbalsta personāls tiekas ar skolēna vecākiem, lai informētu par skolēna uzvedību 

skolā, uzklausītu vecāku viedokli un rakstiski vienotos par turpmāko sadarbību. 

4.2. Atbalsta personāls izstrādā rīcības plānu, ieteikumus skolēna uzvedības koriģēšanai. 

4.3. Ja 1 mēneša laikā pēc ieteikumu realizēšanas nav vērojami nekādi uzlabojumi, tad 

vecāki tiek aicināti uz sarunu pie skolas administrācijas. Nepieciešamības gadījumā 

vecākiem iesaka vērsties pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai izvērtētu skolēna 

veselības stāvokli. 

4.4. Ja vecāki atsakās skolēnu vest uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, tad skola 

griežas pie pašvaldības sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbiniekiem. 

 

 

 

 
Direktore                 Marita Rolmane 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


