
 
OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA 

JAUNOGRES  VIDUSSKOLA 
Reģ.Nr. 4313901327, Mālkalnes prospekts 43, Ogre, Ogres nov., LV-5003 

tālrunis 65021445, 65049134, e-pasts: jvsk@ogresnovads.lv, www.jvsk.lv  

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Jaunogres vidusskolas direktora 

2018.gada 17.janvāra rīkojumu Nr.8-s 
 

 

KĀRTĪBA Nr. 6 
IZGLĪTOJAMO SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS  

Ogrē 

 

2018.gada 17.janvāra Nr.1-9/3 

 

Izdota, pamatojoties uz Jaunogres vidusskolas 

Darba kārtību , Iekšējās kārtības noteikumiem un  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma  

XI nodaļas 70. punkta (2.) daļu 

 

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Lai efektīvi pasargātu izglītojamos no vardarbības, ja rodas šāda situācija, Jaunogres 

vidusskolas darbiniekiem jāuzņemas preventīva, rīcībā balstīta, aktīva līdzdalība bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumos. 

2. Par bērnu, šīs kārtības izpratnē, uzskatāms jebkurš izglītības iestādes izglītojamais. 

3. Darbinieku uzdevums ir pienācīgi reaģēt uz ikvienu iesniegtu ziņojumu vai sūdzību par 

iespējamu bērna interešu aizskārumu vai apdraudējumu bērna drošībai.  

4. Izglītojamie saņem informāciju par sūdzību iesniegšanas iespēju un kārtību klases stundā, kā arī 

dokuments publiski pieejams skolas mājas lapā. 

5.Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas primārais mērķis ir identificēt ikvienu iespējamu bērna 

interešu aizskārumu vai apdraudējumu, un to novērst. 

6. Visās darbībās, kas skar sūdzību un ziņojumu izskatīšanu, iesaistīto personu pienākums ir 

ievērot konfidencialitāti, un informāciju par bērnu var izpaust tikai tiktāl, cik tas nepieciešams 

sūdzības izskatīšanai. 

 

II SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA 

 

7.Sūdzību par jebkādu bērna interešu aizskārumu var iesniegt mutiski, rakstiski vai elektroniski 

(e-klasē): 

7.1. klases audzinātājam; 



            7.2. direktora vietniekam; 

            7.3.direktoram; 

7.4. jebkuram izglītības speciālistam, darbiniekam. 

7.5. lietvedim. 

8. Sūdzību var iesniegt izglītojamais, viņa klases biedri vai vecāki, vai arī likumiskais aizbildnis. 

 

III SŪDZĪBAS IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

 

9. Ja situācijas apraksts, sūdzība ir sniegta kādam no izglītības iestādes darbiniekiem, tad 

izglītības iestāde veic darbības saskaņā ar Jaunogres vidusskolas Iekšējās kārtības 

noteikumiem un Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzēto kārtību pārkāpuma, ja tāds 

tiek konstatēts, novēršanai, kā arī atbalsta un palīdzības sniegšanai bērnam, nodrošinot: 

9.1. tūlītēju palīdzību un atbalstu bērnam, kuram tā nepieciešama, izvērtējot konkrētā 

izglītojamā vajadzības un attiecīgās situācijas apstākļus; 

9.2. bērna drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņojot policijai, bāriņtiesai vai citai bērna 

tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību un noziedzīgu nodarījumu vai 

administratīvu pārkāpumu pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu 

apdraudējumu, kā arī tad, ja izglītības iestādes darbiniekam ir aizdomas, ka bērnam ir 

priekšmeti, vielas vai materiāli, kas var apdraudēt paša bērna vai citu personu dzīvību vai 

veselību; 

9.3. vecāku informēšanu, ja tas iespējams un informēšana neapdraud bērna intereses. 

10. Katrā gadījumā, kad saņemta sūdzība, tās saturu sūdzības saņēmējam ir pienākums 

ieprotokolēt 

 ( rakstot sarunas protokolu) un informēt par to skolas direktoru. 

11. Ja sūdzības saturs prasa tūlītēju rīcību (bērns nav drošībā, apdraudējums notiek pašreiz, 

ikviena sūdzību saņēmēja atbildība ir vispirms darīt visu iespējamo, lai primāri novērstu 

tiešo apdraudējumu), pēc tam informēt par to skolas direktoru. 

12. Sūdzība tiek nodota rakstiski izglītības iestādes vadītājam, kurš nekavējoties lemj par 

bērna tiesību aizsardzību un rīkojas saskaņā ar kārtības 9.punktu. Ja bērna sūdzības 

jautājuma izpēte nepieciešams ilgāks laika periods un tā nav saistīta ar tūlītēja bērna 

tiesību aizskāruma novēršanu, vadītājs nosaka atbildīgo pedagogu sūdzības izskatīšanā. 

13. Atkarībā no sūdzības satura, tā tiek izskatīta pie klases audzinātāja, pieaicinot vecākus 

vai pie skolas vadības, pieaicinot vecākus, klases audzinātāju, skolas atbalsta speciālistus 

un citas iesaistītās personas. 

14. Katru atsevišķu sūdzības gadījumu, vadoties no saņemtās informācijas, iegūstot 

nepieciešamos pierādījumus un papildus informāciju, nepieciešams izmeklēt.  

15. Sūdzību izskatīšana parastā kārtībā notiek 10 darba dienu laikā, par kuras rezultātu 

izglītības iestāde informē bērnu un/vai bērna vecākus (aizbildņus). Steidzamības kārtībā 

sūdzība tiek izskatīta nekavējoties, rīkojoties atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības 

likumam, lai bērnu tiesības un likumīgās intereses netiktu aizskartas.  

16. Sūdzības izskatīšanas laikā tiek izmantoti šādi paņēmieni un metodes: 

17.1.sūdzības protokolēšana; 

17.2.rakstisks ziņojums vecākiem e-žurnālā un/vai dienasgrāmatā; 

17.3. individuālās pārrunas; 

17.4.pārrunas klases kolektīvā; 

17.5.telefonsaruna vai tikšanās ar vecākiem, likumiskajiem aizbildņiem; 

17.6. tikšanās ar izglītības iestādes vadību; 

17.7. izglītības iestādes vadības sanāksme. 



17. Nepieciešamības gadījumā skolas vadība var griezties pēc palīdzības sociālajā dienestā 

vai bāriņtiesā. 

18. Ja veiktās izmeklēšanas rezultātā saņemtas ziņas par iespējamu bērna tiesību aizskārumu, 

kam ir krimināli vai administratīvi sodāma pārkāpuma pazīmes, tiek sagatavots rakstisks 

ziņojums tiesībsargājošām institūcijām.  

19. Lēmums par sūdzības izskatīšanas rezultātiem tiek pieņemts rakstiski un paziņots 

sūdzības iesniedzējam vai cietušā vecākiem.  

20. Lēmuma izpildei tiek noteikts termiņš un veikta tā izpildes kontrole. 

21. Ja pēc sūdzības izskatīšanas uzlabojumu nav un lēmumi netiek pildīti, tad izglītojamajam 

un viņa vecākiem (aizbildņiem) ir tiesības prasīt citu instanču palīdzību (izglītības 

iestādes dibinātājam, policijai u.c., kas noteikta Bērnu tiesību aizsardzības likumā). 

 

IV NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

22. Ar šiem noteikumiem klases audzinātājs izglītojamos iepazīstina un pedagogs veic 

ierakstu drošības noteikumu uzskaites lapā (izdrukāta no skolvadības sistēmas e-klase), 

ko izglītojamais atbilstoši savām spējām un prasmēm apliecina ar ierakstu „iepazinos” un 

parakstu, norādot arī datumu. 

23. Izglītojamie un viņu vecāki ar šiem noteikumiem tiek iepazīstināti mācību gada sākumā 

vai divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu, to grozījumu un papildinājumu spēkā stāšanās 

brīža. 

 

 

 

Direktors                                                                                         Aleksandrs  Horuženko 

 


