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Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

 

 

Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības 

 likuma 70.panta otro daļu 

 

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

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

novērst. 

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

3. Bērns mutvārdos vai rakstiski apraksta situāciju kādam no izglītības iestādes 

darbiniekiem.  

4. Izglītības iestāde veic Bērnu tiesību aizsardzības likumā paredzētās darbības 

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

bērnam, nodrošinot: 

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

bērna vajadzības un attiecīgās situācijas apstākļus; 

4.2. bērna drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot 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; 

4.3. vecāku informēšanu, ja tas iespējams un informēšana neapdraud bērna intereses. 
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5. Sfldziba tiek nodota rakstiski izglrtibas iestddes vad-rt5jam, kur5 nekavEjoties lemj

par bErna tiesibu aizsardzibu un nlojas saskar,ra kartibas 4.punktu. Ja bErna strdzibas

jautajuma izp1te nepieciesams ilgaks laika periods un ta nav saistrta ar tiil-rtEja bcrna

iiesibu aizskaruma novErsanu, vadn5js nosaka atbildrgo pedagogu s[dzibas izskatr5and.

6. Strdzibu izskatrsana parastd kafiiba notiek 3 darba dienu 1aik6, par kuras tezultdttt

izglTtibas iestiide informE bernu un/vai borna vecakus (aizbild4us) rakstiski. Steidzamibas

UrtiUa $dziba tiek izskaf,rta nekavejoties, rrkojoties atbilsto5i BErnu tiesibu aizsardzfuas

likumam, lai bEmu tiesibas un likumr-gas intereses netiktu aizskartas'

7. Sfldzibas izskatlsanas laika tiek aizpilfita Sada dokumentdcrja 0a iespEjams):

7.t. stidzibas fiksesana e-Zum61a sada!6 individuSlSs sanrnas;

7 .2. rakstisks ziqojums vecakiem e-htmdld,un/vai dienasgramata;

7.3. individudlds Pdmrnas;
. 7.4. pemrnas klases kolektlva;

7.5. telefonsaruna vai tik5ands ar vec6kiem;

7.6. tik5ands ar izglltibas iestEdes vadibu.

8. Ja uzlabojumu nav un lemumi netiek pilfiti, tad bEmam un vir,ra vecdkiem

(aizbild+iem) ir tiesibas versties pie izgh=tibas iest5des dibinatdja vai jebkuras citas

personas, kas noteikta B€rnu tiesibu aizsatdzTbas 1ikum6.

9. K6rtiba ir bErniem zindmaun pieejama, izskaidrojot to vienlaikus ar bernu dro5ibas

pas6kumu ikreiz6ju instnrkt5Zu. Iepazr5anos apliecina ar parakstu atbilsto5i bEma spEjdm.

Vec6ku informEsana par k6rtibu ir obligdta.

Direktors V.Pofakovs


