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Kārtība par izglītības iestādes vadītāja un skolas darbinieku rīcību, ja 

tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

2009.gada 24.novembra noteikumiem 

Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos”6.5.apakšpunktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Kārtības par Mazsalacas vidusskolas (turpmāk izglītības iestādes) direktora (turpmāk – 

vadītāja) un skolas darbinieku rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība, 

mērķis ir novērst fiziska vai emocionāla rakstura vardarbību pret skolēniem, skolas 

darbiniekiem, radot labvēlīgu vidi skolā. 

2. Kārtība nosaka, kā tiek konstatēti un risināti konflikti vai vardarbības gadījumi starp 

izglītojamajiem, starp izglītojamo un skolas darbinieku, kā arī starp skolas darbinieku un 

vecākiem (aizbildņiem) par izglītojamo pārkāpumu gadījumu. Kārtība arī nosaka 

konkrētas darbības, kas izstrādātas konflikta situāciju risināšanai. 

3. Informācija, kuru par izglītojamo ieguvis izglītības iestādes darbinieks, ir ierobežotas 

pieejamības, un ziņas, kas jebkādā veidā varētu kaitēt skolēna turpmākajai attīstībai vai 

viņa psiholoģiskajai veselībai, nav izpaužamas. Visi ar konflikta izmeklēšanu saistītie 

dokumenti glabājas pie skolas sociālā pedagoga. 

4. Konflikts šīs kārtības izpratnē ir pretēju vēlmju, interešu, viedokļu, pozīciju un mērķu 

sadursme, sacensība vai ķīviņš starp atšķirīgi domājošiem indivīdiem. 

5. Fiziska vardarbība šīs kārtības izpratnē ir bērna vai skolas darbinieka veselībai vai 

dzīvībai bīstams apzināts spēka pielietojums. 

6. Emocionālā vardarbība šīs kārtības izpratnē ir skolēna vai skolas darbinieka garīgo 

vajadzību ignorēšana, pašcieņas aizskaršana vai psiholoģiska ietekmēšana, negatīvi 

ietekmējot viņa emocionālo attīstību. 
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II. Konflikts starp izglītojamajiem 
 

7. Izglītojamie, kuri skolā sastopas ar vardarbību – izjūt vai piedzīvo pazemojumu, cieņas 

un goda aizskārumu, draudus savai veselībai un dzīvībai, kā rezultātā rodas 

problēmsituācijas (konflikti, strīdi, kautiņi) – personīgi vai ar vecāku starpniecību 

nekavējoties mutiski vai rakstiski informē par problēmsituāciju un vēršas pie kāda no 

minētajiem skolas darbiniekiem: 

7.1. klases audzinātājas (-a), 

7.2. sociālā pedagoga, 

7.3. skolas medmāsas, 

7.4. skolas psihologa, 

7.5. skolas vadības. 

8. Par vardarbībā cietušo un provocējošo izglītojamo problēmsituācijām un skolas 

darbinieku veiktajām darbībām izglītojamo vecākus informē konflikta risināšanā 

iesaistītais pedagogs, vienojoties par turpmākajām pedagoģiskajām darbībām. 

9. Klases audzinātājs darbā ar skolēnu individuāli/ klasi vardarbības novēršanā veic šādas 

darbības: 

 sarunājas ar skolēnu, vai organizē sarunu ar skolēnu  

 noskaidro lietas apstākļus, 

 pieņem skolēnu paskaidrojumus, 

 veic vienošanos ar skolēnu, 

 informē vecākus par notikušo situāciju vai izsauc vecākus uz skolu un iesaista 

atbalsta personāla darbiniekus. 

10. Ja konflikts starp iesaistītajiem izglītojamajiem atrisinās klases audzinātāja 

pedagoģisko darbību rezultātā, atbalsta personāla darbiniekiem palīdzību nelūdz. 

11. Skolas pedagogiem saskaņā ar vardarbībā cietušā izglītojamā vajadzībām jāorganizē 

tālāka palīdzības sniegšana atbilstoši skolas darbinieku amata aprakstam. 

12. Skolas vadība iesaistās gadījumā, ja konflikta risinājums nav panākts klases 

audzinātāja un /vai sociālā pedagoga, skolas psihologa darbības rezultātā. 

13. Nepieciešamības gadījumā konflikta risināšanā iesaista citas attiecīgās tiesībsargājošās 

institūcijas. 

14. Klases audzinātājs veic preventīvās darbībās vardarbības novēršanai: 

 informē, diskutē, sarunājas ar skolēniem klases stundās par aktuālajām tēmām, kas 

saistītas ar vardarbību, 

 nepieciešamības gadījumā organizē lekcijas klasē par aktuālām tēmām, saistītām ar 

vardarbību, uzaicinot lektorus, 

 veic pārrunas ar to skolēnu vecākiem, kuri iesaistīti vardarbībā. 

15. Sociālais pedagogs darbā ar vardarbībā cietušajiem un vardarbību provocējošiem 

skolēniem izmanto šādas darba formas: 

 saruna ar skolēnu, viņa vecākiem, skolas darbinieku, 

 lietas apstākļu noskaidrošana, problēmas definēšana, 

 skolēna uzvedības novērtēšana, 

 uzvedības, morāles normu, likuma normu izskaidrošana, 

 sociāli pieņemama uzvedības modeļa izstrādāšana un tā integrēšana, 

 iedrošināšana, 

 līguma un vienošanās ar skolēnu izstrāde, 

 sociālpedagoģiskās korekcijas plāna izstrāde un realizācija. 



16. Skolas psihologa darba formas: 

 iespējamās vardarbības profilakses darba veikšana pēc klases audzinātāja, sociālā 

pedagoga, skolas medmāsas, skolas vadības pieprasījuma (klašu audzinātāju 

sanāksmēs, vecāku sapulcēs, klašu grupās), 

 psiholoģiskās vardarbības situācijas izvērtējums pēc klases audzinātāja, sociālā 

pedagoga, skolas medmāsas, skolas vadības pieprasījuma, 

 psihoemocionālās korekcijas darbs ar vardarbības situācijā iesaistītajiem pēc 

nepieciešamības (individuālās konsultācijas saskaņojums ar vecākiem), 

 pēc nepieciešamības citu speciālistu (psihiatra, neirologa, ģimenes ārsta, krīzes 

centra) ieteikšana darbā ar vardarbības situācijā iesaistītajiem. 

17. Skolas medmāsas darbs: 

 sniegt medicīnisko palīdzību, 

 izvērtēt nepieciešamību neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanai, citu 

medicīnas speciālistu, ģimenes ārsta piesaistei, 

 par konstatēto vardarbības gadījumu informēt cietušā vecākus, skolas direktori, 

klases audzinātāju, sociālo pedagogu. 

 piedalīties klases stundās, vecāku sapulcēs un sniegt izskaidrojošu informāciju par 

medicīniska rakstura sekām vardarbībā iesaistītajiem skolēniem, sniegt 

nepieciešamās konsultācijas 

18. Skolas vadības darbības: 

 saruna ar vardarbībā iesaistītajiem skolēniem, viņu vecākiem, skolas darbiniekiem, 

 iepazīšanās ar lietas apstākļiem, 

 sociālpedagoģiskās korekcijas plāna izstrādes un realizācijas koordinēšana, 

 nepieciešamības gadījumā vēršanās pie citām bērnu tiesību pārstāvošām 

institūcijām, 
 

III. Konflikts starp izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku 
 

19. Ja noticis konflikts starp izglītojamo un skolas darbinieku, kura laikā saskatāma 

fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolas darbinieku, tiek veiktas šādas darbības: 

 skolas darbinieks vēršas pie direktores ar rakstisku iesniegumu par konkrēto 

konfliktsituāciju, 

 direktore izvērtē situāciju un sazinās ar izglītojamā vecākiem, un veic pārrunas, 

 nepieciešamības gadījumā direktore var nozīmēt atbildīgo personu organizēt sarunu, 

kurā piedalās konfliktā iesaistītās puses, pēc nepieciešamības pieaicinot atbalsta 

personāla darbiniekus. 

20. Ja noticis konflikts starp izglītojamo un skolas darbinieku un izglītojamais vai tā 

vecāki skolas darbinieka rīcību novērtējuši kā nepedagoģisku, tiek veiktas šādas darbības: 

20.1. skolas direktores klātbūtnē notiek vecāku un konfliktsituācijā iesaistītā skolas 

darbinieka saruna ar skolas darbinieku, kurš ir iesaistīts konflikta situācijā, 

20.2. ja vecāki ar skolas darbinieku konflikta situāciju nevar atrisināt, tad: 

20.2.1. izglītojamā vecāki raksta iesniegumu par notikušo skolas direktorei detalizētai 

izvērtēšanai, 

20.2.2. skolas direktore pieprasa rakstisku paskaidrojumu no skolas darbinieka, 

20.2.3. skolas direktore ar rīkojumu izveido komisiju, kuras sastāvā bez skolas 

direktores ir vēl vismaz viens pedagogu pārstāvis un viens atbalsta personāla 

darbinieks, 

20.2.4. ja nepieciešams uz noslēguma sarunu pieaicina personu no izglītības iestādes 

dibinātāja, Bāriņtiesas vai Sociālā dienesta, 

20.2.5. pēc notikuma izvērtēšanas, Skolas direktorei ir tiesības pielietot 

disciplinārsodus (aizrādījums, rājiens) vai atstādināt skolas darbinieku no darba. 



IV. Izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai 

dzīvību 
21. Ja izglītojamais skolā apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību: 

21.1. pedagogs informē direktori par izglītojamā uzvedību, 

21.2. direktore nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, 

veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, skolas psihologa vai cita 

pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību 

dienas beigām, 

21.3. direktore rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā 

vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar 

izglītības iestādi, 

21.4. direktore rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko 

sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši 

izglītojamā vajadzībām un situācijai, 

21.5. direktorei ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu 

uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās, 

21.6. attiecīgā pašvaldība nodrošina atbalsta personāla pakalpojumus, ja izglītības 

iestādē nav šādu speciālistu. 

22. Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar skolu, bet 

situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, direktore šo informāciju nosūta 

attiecīgajai pašvaldībai. 

23. Ja ir saņemta šīs kārtības 22.punktā minētā informācija, pašvaldība ir tiesīga saukt 

starpinstitūciju sanāksmi, kas lemj par turpmākajiem atbalsta pasākumiem izglītojamam. 

Sanāksmē pieaicina izglītības iestādes atbildīgos speciālistus, izglītojamā vecākus, 

attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldes, sociālā dienesta, bāriņtiesas, Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcijas un citus speciālistus.  

 

 

Direktore 

  / Z.Ivana/ 


