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Noteikumi par skolas direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska 

vai emocionāla vardarbība pret audzēkni 

I Vispārējie jautājumi 

1. Šo noteikumu mērķis ir novērst fizisku vai emocionālu vardarbību pret skolas 
audzēkņiem un uzturēt labvēlīgu skolas emocionālo vidi. 

2. Noteikumi nosaka, kā tiek konstatēti un risināti konflikti vai vardarbība starp 
audzēkņiem, starp audzēkni un pedagogu vai skolas saimnieciskā personāla 
darbinieku (turpmāk skolas darbinieks), kā arī starp pedagogiem un vecākiem par 
audzēkņu pārkāpumu gadījumiem. 

3. Darbā ar audzēkņa problēmsituāciju risināšanu tiek ievērota konfidencialitāte. 
Saskaņā ar Bērnu tiesības aizsardzības likumā noteikto, informācija, kuru par 
audzēkni ieguvis skolas darbinieks, ir ierobežotas pieejamības, un ziņas, kas 
jebkādā veidā varētu kaitēt bērna turpmākajai attīstībai vai viņa psiholoģiskā 
līdzsvara saglabāšanai, nav izpaužamas. Visi ar konfliktu izmeklēšanu saistītie 
dokumenti glabājas pie skolas direktora. 

4. Konflikts šo noteikumu izpratnē ir pretējs vēlmju, interešu, viedokļu, pozīciju un 
mērķu sadursme starp atšķirīgi domājošiem indivīdiem. 

5. Fiziska vardarbība šo noteikumu izpratnē ir bērna veselībai vai dzīvībai bīstams 
apzināts spēka pielietojums. 

6. Emocionālā vardarbība šo noteikumu izpratnē ir bērna garīgo vajadzību ignorēšana, 
pašcieņas aizskaršana vai psiholoģiskā ietekmēšana, negatīvi ietekmējot viņa 
emocionālo attīstību. 

II Konflikti starp audzēkņiem 

7. Ja konstatēts konflikts starp audzēkņiem, kura laikā saskatāma emocionāla 
vardarbība, tiek veiktas šādas darbības: 

7.1.Pedagogs (vai jebkurš darbinieks, kurš konstatējis attiecīgo situāciju) 
nekavējoties ziņo skolas direktoram par konstatēto konflikta situāciju. Skolas 
direktors vai pats pedagogs  par to ziņo bērna vecākiem. 

7.2.Ja, pēc paziņošanas audzēkņa vecākiem, vecāki nav veikuši nepieciešamos 
pasākumus un konflikts nav mazinājies, tiek izsaukti audzēkņa vecāki uz skolu, 
kur klātienē mēģina konfliktu atrisināt, vai lemj par psihologa palīdzības 
nepieciešamību, ziņojot par to attiecīgajiem pašvaldības dienestiem. Visas 
darbības rakstiski tiek dokumentētas. 



7.3.Pēc notikumu izvērtēšanas, ja tiek konstatēts, ka arī turpmāk audzēkņa uzvedība 
apdraud savu un pārējo audzēkņu drošību, veselību un pat dzīvību, skolas 
direktors, saskaņojot ar skolas pedagoģisko padomi, lemj par audzēkņa 
atskaitīšanu no skolas. 

 

III Konflikti starp audzēkni un skolas darbinieku 

8. Ja noticis konflikts starp audzēkni un pedagogu vai skolas darbinieku, kura laikā 
saskatāma fiziska vai emocionāla vardarbība pret pedagogu vai skolas darbinieku, 
tiek veiktas šādas darbības: 

8.1 pedagogs vai skolas darbinieks vēršas pie skolas direktora ar rakstisku 
iesniegumu ar situācijas aprakstu; 

8.2. skolas direktors sazinās ar audzēkņa vecākiem un veic pārrunas, pēc 
nepieciešamības arī klātienē, skolas telpās. 

8.3. skolas direktors organizē sarunu, kurā iesaistītas abas konfliktējošās puses, un 
cenšas konfliktu atrisināt. 

9. Ja noticis konflikts starp audzēkni un pedagogu vai skolas darbinieku, kura laikā 
audzēknis informējis savus vecākus un vecāki pedagoga vai skolas darbinieka 
rīcību novērtējuši kā nepedagoģisku (arī profesionālās ētikas pārkāpums), tiek 
veiktas šādas darbības: 

9.1.skolas direktora klātbūtnē vecāki veic pārrunas ar pedagogu vai skolas darbinieku, kurš 
ir iesaistīts konfliktsituācijā 

9.2.ja vecāki ar pedagogu konfliktu nevar atrisināt, tad, direktors pieprasa detalizētu 
rakstisku iesniegumu un konflikta aprakstu no abās iesaistītajā pusēm, izveido komisiju 
konflikta izvērtēšanai, kuras sastāvā ir vēl vismaz 3 pedagogi, ja nepieciešams, 
piesaistot attiecīgi pašvaldības pārstāvi no bāriņtiesas vai sociālā dienesta. 

9.3.pēc notikumu izvērtēšanas, pēc nepieciešamības, skolas direktoram ir tiesības pielietot 
disciplinārsodu (piezīme, rājiens) vai atstādināt pedagogu vai skolas darbinieku no 
darba; 

9.4. ja netiek konstatēta pedagoga vai skolas darbinieka vainojama rīcība, skolas direktors 
sniedz rakstisku skaidrojumu vecākiem par darbinieka rīcības izvērtējumu un atbilstību 
attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un ētikas principiem. 
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