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01.09.2021.                                                                                           Nr.4-36 

 

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība  
  

/Izdota saskaņā ar   

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 70.panta 2.daļu/  

  

  

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Kārtība nosaka bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību (turpmāk – kārtība) 

Stopiņu pamatskolā.   

2. Kārtības mērķis ir identificēt bērna interešu aizskārumu vai apdraudējumu un to 

novērst.  

3. Par bērnu šīs kārtības izpratnē uzskatāms jebkurš Stopiņu pamatskolas (turpmāk – 

izglītības iestāde) izglītojamais.  

4. Informācija, ko darbinieks, pildot amata pienākumus ir ieguvis, izskatot izglītojamā 

sūdzību, ir konfidenciāla un izpaužama tikai tiktāl, cik tas nepieciešams problēmas 

risināšanā.  

5. Kārtība ir saistoša visiem Izglītības iestādes darbiniekiem un izglītojamiem.  

 

II. SŪDZĪBAS IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

 

6. Izglītojamais iesniegumu var iesniegt mutiski, rakstveidā vai elektroniski.  

7. Mutisku iesniegumu izglītojamais var izteikt jebkuram skolas darbiniekam.  
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7.1        Katra skolas darbinieka pienākums ir uzklausīt izglītojamā mutisku iesniegumu 

un risināt to atbilstoši savai kompetencei. 

7.2.       Ja darbinieka kompetence neatbilst sūdzības izskatīšanai un iesniegums saistīts 

ar tūlītēju izglītojamā tiesību aizskāruma novēršanu, darbinieks nekavējoties par 

to ziņo izglītības iestādes direktoram, direktora vietniekam izglītības jomā vai 

atbalsta personālam.  

7.3.       Uz izglītojamā mutvārdu sūdzību kompetentais darbinieks atbild mutvārdos, par 

to veicot ierakstu Stopiņu pamatskolas e – klases žurnāla sadaļā par 

individuālajām sarunām un informējot izglītojamā vecākus/aizbildņus, 

nepieciešamības gadījumā informējot atbilstošas institūcijas.  

8. Rakstisku iesniegumu izglītojamais var iesniegt: 

8.1. Izglītības iestādes direktoram, direktora vietniekam izglītības jomā, skolas 

atbalsta personālam, klases audzinātājam, lietvedei.   

8.2. Iesniedzot iesniegumu rakstveidā, to raksta brīvā formā, norādot iesniedzēja 

vārdu un uzvārdu, klasi, tālruņa numuru, adresi saziņai un  aprakstot situāciju. 

8.3. Rakstveida iesniegums tiek reģistrēts normatīvo dokumentu paredzētā kārtībā.  

8.4. Sūdzība tiek nodota rakstiski skolas direktoram, kas nekavējoties lemj par 

izglītojamā  tiesību aizsardzību. Ja izglītojamā sūdzības jautājuma  izpētē 

nepieciešams ilgāks laika periods un tā nav saistīta ar tūlītēja bērna tiesību 

aizskāruma novēršanu, direktors nosaka atbildīgo darbinieku sūdzības 

izskatīšanā. 

8.5. Uz izglītojamā rakstisku sūdzību izglītības iestādes vadība un atbalsta personāls 

atbild rakstiski, informējot izglītojamā vecākus/aizbildņus.  

9. Elektroniski iesniegumu nosūta uz izglītības iestādes elektroniskā pasta adresi: 

stopinu.pamatskola@ropazi.lv vai  e- klases pastā.  

9.1. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, klase, tālruņa numurs saziņai. 

9.2. Uz izglītojamā elektronisku iesniegumu izglītības iestādes vadība un atbalsta 

personāls atbild elektroniski, par to veicot ierakstu e – klases žurnāla sadaļā par 

individuālām sarunām un informējot izglītojamā vecākus/aizbildņus. 

9.3. Gadījumos, ja sūdzība saņemta anonīmi, saņemtā sūdzība tiek analizēta pēc 

būtības un, ja nepieciešams, veiktas konkrētas darbības, bet rakstiska atbilde 

netiek sniegta.  

 

III.  SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

 

10. Sūdzību izskatīšana parastā kārtībā notiek 3 darba dienu laikā, par kuras rezultātu 

izglītības iestāde informē izglītojamo un/vai izglītojamā vecākus / likumiskos 

pārstāvjus rakstiski. 

11. Izglītības iestāde veic Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzētās darbības 

pārkāpuma, ja tāds tiek konstatēts, novēršanai, kā arī atbalsta un palīdzības sniegšanai 

izglītojamam, nodrošinot:  

11.1.       tūlītēju palīdzību un atbalstu izglītojamam, kuram tā nepieciešama, izvērtējot 

konkrētā izglītojamā vajadzības un attiecīgās situācijas apstākļus;  

11. 2.      izglītojamā drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, bāriņtiesai vai 

citai bērna tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību un 
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noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu pret izglītojamo, par 

viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu, kā arī tad, ja izglītības 

iestādes darbiniekam ir aizdomas, ka izglītojamam ir priekšmeti, vielas vai 

materiāli, kas var apdraudēt paša izglītojamā vai citu personu dzīvību vai 

veselību;  

11.3.     vecāku / aizbildņu informēšanu, ja tas iespējams un informēšana neapdraud 

izglītojamā intereses.  

12. Steidzamības kārtībā sūdzība tiek izskatīta nekavējoties, rīkojoties atbilstoši Bērnu 

tiesību aizsardzības likumam, lai izglītojamo tiesības un likumīgās intereses netiktu 

aizskartas.  

13.  Izglītības iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā 

minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no 

iesnieguma saņemšanas. 

14. Sūdzības izskatīšanas laikā tiek veiktas šādas darbības un  aizpildīta dokumentācija (pēc 

nepieciešamības), atkarībā no veiktajām darbībām bērnu tiesību pārkāpuma novēršanā:  

14.1. sūdzības fiksēšana e-žurnāla sadaļā “individuālās sarunas ar vecākiem un 

izglītojamiem”;  

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

14.3.     sarunas protokols;  

 14.4.     paskaidrojuma sniegšana;   

14.5.     individuālās pārrunas;  

14.6.     pārrunas klases kolektīvā;  

14.7.     telefonsaruna vai tikšanās ar vecākiem piedaloties sociālajam pedagogam;  

 14.8.     izglītības iestādes atbalsta komandas sanāksme;  

14.9.     tikšanās ar izglītības iestādes vadību; 

14.10. informācijas nodošana novada sociālajam dienestam, bāriņtiesai,         

tiesībsargājošumam iestādēm vai citām institūcijām.  

15.  Ja uzlabojumu nav un lēmumi netiek pildīti, tad izglītojamam un viņa vecākiem/ 

aizbildņiem ir tiesības vērsties pie izglītības iestādes dibinātāja vai jebkuras citas 

personas, kas noteikta Bērnu tiesību aizsardzības likumā. 

 

IV.  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

16.   Kārtība ir saistoša visiem izglītības iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem.  

17.   Kārtību izskaidro vienlaikus ar bērnu drošības pasākumu ikreizēju instruktāžu.  

18.    Izglītojamie tiek iepazīstināti ar Krimināllikumā 157.pantā paredzēto atbildību par   

neslavas celšanu un Krimināllikumā 300.pantā paredzēto atbildību par apzināti             

nepatiesas liecības, paskaidrojuma sniegšanu.  

19.   Iepazīšanos apliecina ar parakstu atbilstoši bērna spējām e-klases instruktāžu lapās. 

20.   Izglītības iestādes  pedagogu,  tehnisko darbinieku un izglītojamo vecāku / aizbildņu                

informēšana par kārtību ir obligāta.  

21.  Kārtība tiek publicēta izglītības iestādes mājas lapā www.stopinupamatskola.lv sadaļā  

“Dokumenti”. 

 

              Direktore                                                                          G.Ozoliņa 


