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Izglītības iestāžu resursi un rīcība situācijās, kad skolēns ar 

savu uzvedību traucē mācību procesu vai apdraud savu vai citu 

personu drošību, veselību vai dzīvību 
 

 

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – inspekcija) 

pēdējo gadu laikā vairākkārt saņēmusi informāciju par gadījumiem, kad 

skolēnu agresīvā uzvedība rada pamatotus draudus savai, citu izglītojamo un 

izglītības iestādes darbinieku veselībai, dzīvībai vai drošībai. Šī rīcība izpaužas 

uzbrūkot vienaudžiem un skolotājiem, izmantojot asus priekšmetus, regulāri 

emocionāli pazemojot, lietojot rupjus vārdus, bojājot skolas inventāru u.tml. 

Šādi gadījumi praksē kļūst arvien biežāki un izglītības iestādes jūtas 

bezspēcīgas situācijas risināšanā.  

Skolēnu agresijas cēloņi meklējami gan saistībā ar problēmām ģimenē, 

izglītības iestādē, gan bērna individuālo situāciju, mācīšanās grūtībām, 

veselības problēmām, atkarības problēmām u.c. Lai spētu palīdzēt gan pašam 

skolēnam, kuram ir agresīva uzvedība, kā arī nodrošināt pārējiem 

izglītojamajiem drošu vidi izglītības iestādē, sadarbībā ar speciālistiem 

nepieciešams izvērtēt skolēna uzvedības cēloņus un rast iespējami labāko 

risinājumu. 

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 7.pantā noteikto, katram 

bērnam ir neatņemamas tiesības uz dzīvības un attīstības aizsardzību. 

Vienlaikus saskaņā ar minētā likuma 72.panta pirmajā daļa noteikt, bērnu 

aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citu tādu iestāžu vadītāji un 

darbinieki, kurās uzturas bērni, bērnu pasākumu un tādu pasākumu 

organizatori, kuros piedalās bērni, ir atbildīgi par bērna veselības un dzīvības 

aizsardzību, par to, lai bērns būtu drošībā, lai viņam tiktu sniegti kvalificēti 

pakalpojumi un ievērotas citas viņa tiesības. 

Izglītības likuma 55.panta 8.punktā noteikts, ka izglītojamam ir tiesības 

uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās 

organizētajos pasākumos. 

Inspekcija savā darbā, sniedzot konsultācijas izglītības iestāžu 

darbiniekiem un speciālistiem, organizējot seminārus, kā arī veicot bērnu 

tiesību ievērošanas pārbaudes konstatēja, ka vairums izglītības iestāžu iekšējos 

dokumentos nav atrunāta vadītāja un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska 

vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo, kā arī, ja izglītojamais apdraud 

savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību. Minētā kārtība netiek 

konsekventi ieviesta izglītības iestādē un īstenota praksē, kā arī ne vienmēr 

izglītības iestādes sadarbojas ar citām bērnu tiesību aizsargājošām institūcijām 

sarežģītu situāciju risināšanā, kā rezultātā skolēnu agresīvā uzvedība turpinās, 

tās cēloņi netiek apzināti, un problēmsituācija tiek ielaista. 

Ņemot vērā minēto, inspekcija izstrādāja metodiskos ieteikumus 

izglītības iestāžu darbiniekiem un speciālistiem par resursiem un rīcību 
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situācijās, kad skolēns ar savu uzvedību traucē mācību procesu vai apdraud 

savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību. 

Metodiskajos ieteikumos apkopoti resursi un veicamie pasākumi 

(praktisku situāciju apraksts ar rīcības modeli/shēmu), kurā iekļauta izglītības 

iestāžu kompetence (pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām). 

Metodiskais materiāls paredzēts izglītības iestāžu darbiniekiem un 

speciālistiem, kā arī citiem bērnu tiesību jomā strādājošajiem speciālistiem. 
 

 

 

 

 

 

1. Agresīva uzvedība, tās cēloņi 
 

Agresija 

 
Agresija ir pētīta gan dažādu psiholoģijas virzienu ietvaros, gan arī dažādos 

laikos. 

Literatūrā agresija tiek skaidrota kā motivēta iznīcinoša darbība, kas ir pretrunā 

ar sabiedrībā pastāvošām normām un kuras rezultātā tiek nodarīts fizisks vai 

psiholoģisks kaitējums.  

Agresivitāte - „psihiska gatavība agresīvai rīcībai, stabila tieksme uz asu, 

agresīvu uzvedību, rīcību. Agresivitāte var būt rakstura īpašība, kas ne vienmēr 

vērojama tieši, bet par to spriež, izvērtējot cilvēka rīcību. Agresivitāte īpaši 

novērojama pusaudža vecumā kā pretošanās pazemojumiem, vardarbībai.”  

Agresivitāte – individuāla vai grupas īpašība: 1.Uzvedības tendence uzbrukt 

apkārtējiem cilvēkiem vai, retāk, dzīvniekiem; 2. Uzbrūkošais mērķu 

sasniegšanas stils. Agresivitāte var mainīties plašā diapazonā ne tikai attiecībās 

starp cilvēkiem, bet arī katra konkrēta indivīda izpausmēs, galvenokārt 

atbilstoši sociālās mijiedarbības efektivitātei.  

 

Agresija veidojas brīdī, kad dusmas tiek vērstas pret kādu citu, lai nodarītu tam 

būtisku kaitējumu. Agresija var būt kā līdzeklis mērķa sasniegšanā, kā atbildes 

reakcija un arī kā mērķis – uzbrukt, iznīcināt.  

Agresīvi skolēni bieži zaudē kontroli pār sevi, bieži strīdas un lamājas ar 

pieaugušajiem, atsakās pildīt noteikumus, speciāli kaitina citus cilvēkus, bieži 

dusmojas, ir atriebīgi un skaudīgi, izmanto bīstamus priekšmetus, lai savainotu 

kādu, sistemātiski lieto rupjus vārdus, nespēj koncentrēties darbam klasē, lien 

zem galda, aiztiek citu mantas, spļaudās, apzīmē sienas, bojā skolas un citu 

audzēkņu inventāru – plēš mantas, sit durvis, sit sev un dur sev ar asiem 

priekšmetiem, kliedz, krīt zemē attēlo dzīvniekus, draud, iebiedē u.tml. 

Tiek izšķirti vairāki agresijas veidi: 
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- Fiziska agresija-fiziskas darbības, kas nodara kaitējumu; 

- Psiholoģiska agresija-draudi, apsaukāšana, apvainojumi, ignorēšana 

ķircināšana. Tās iedarbībai, rezultātiem ne vienmēr var atrast acīm redzamus 

pierādījumus; 

- Autoagresija - agresīvs pats pret sevi. Graiza rokas, dur sev utt. Tajā skaitā arī 

pusaudžu vecuma aizraušanās ar narkotiskajām vielām, smēķēšana, alkohola 

lietošana.  

 

Agresijas cēloņi visbiežāk tiek minēti:  

1) Problēmas ģimenē. Audzināšanas īpatnības (vecāku pārāk liela aprūpe, 

vecāku mīlestības vai uzmanības deficīts, kā rezultātā bērns kļūst 

agresīvs vēloties pievērst uzmanību); dusmu uzkrāšanās; atsvešinātība 

attiecībās ar bērnu; ģimenes locekļu agresīva uzvedība, bērna fiziska 

sodīšana, greizsirdība un cietsirdīga uzvedība no brāļu un māsu puses; 

bieži vecāku vai citu ģimenes locekļu strīdi; vecāku šķiršanās; vecāku 

prasības ir nesaskaņotas un pretrunīgas, bērnam nav noteiktas uzvedības 

normas, nekonsekventas prasības u.tml. 

2) Problēmas izglītības iestādē: vardarbība iestādē, nerisināti konflikti starp 

skolēniem un ar pedagogiem.  

3) Veselības problēmas. Psihiskās veselības problēmas, dzemdību trauma, 

epilepsija un citas saslimšanas, mācīšanās grūtības. 

4) Atkarības: Atkarību izraisošu vielu lietošana, aizraušanās ar televizora 

skatīšanos vai datorspēlēm. Dažādi pētījumi parāda, ka datorspēļu 

ietekmē bērni kļūst agresīvi, mēdz redzēto pielietot reālajā dzīvē. 

5) Bērna rakstura, temperamenta īpatnības un vecumposmu īpatnības. 

Bieži vien agresīva uzvedība raksturīga tieši pusaudžu vecumposmā. 

Psihologi skaidro to ar pusaudžu iekšējo konfliktu pašam ar sevi, 

identitātes krīzi, fizioloģiskām pārmaiņām ķermenī, palielinātu hormonu 

līmeni asinīs, vajadzību pašapliecināties. u.tml.  

Minētie cēloņi var būt kombinēti un to kombinācijas var pastiprināt agresīvu 

uzvedību, līdz ar to, lai mazinātu skolēna agresivitāti, nepieciešams izpētīt to 

iespējamos cēloņus! 

2. Izglītības iestāžu resursi skolēna agresīvas uzvedības 

risināšanā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resursi 

Iekšējie resursi Ārējie resursi 
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2.1. Izglītības programmas 

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 11. pantu, Valsts nodrošina 

visiem bērniem vienādas tiesības un iespējas iegūt izglītību atbilstoši katra 

spējām.  Izglītības likuma 8.pants paredz vairākas izglītības ieguves formas: 

klātiene; neklātiene; neklātienes formas paveids - tālmācība; pašizglītība un 

izglītība ģimenē. Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot izglītības programmu 

apguvi klātienes, kā arī neklātienes formā. 

Lai nodrošinātu iespēju izglītību atbilstoši bērna spējām, Latvijā izveidotas 

vispārizglītojošās izglītības iestādes, kā arī speciālās izglītības iestādes. 

Vienlaikus Latvijā izveidota viena sociālās korekcijas izglītības iestāde, kurā 

uzturas bērni vecumā no 11 līdz 18 gadiem, kuri par viņu izdarīto 

likumpārkāpumu ar tiesas lēmumu ir piemērots audzinoša rakstura piespiedu 

līdzeklis – nepilngadīgā nosūtīšana uz sociālās korekcijas izglītības iestādi. 

Vispārējās izglītības likuma 10. panta pirmajā daļā noteikts, ka vispārējās 

izglītības iestādes pamatuzdevums ir vispārējās izglītības programmu 

īstenošana. Vienlaikus vispārējās izglītības iestāde var īstenot vienu vai 

vairākas izglītības programmas, ka piemēram: 

- Vispārējās izglītības programmu, kura nodrošina izglītojamā vispārēju garīgo 

un fizisko spēju attīstību, sagatavo viņu izglītības turpināšanai, darbam un 

dzīvei sabiedrībā. Vispārējās izglītības programmu īstenošanas kārtību nosaka 

vispārējās izglītības likums.  

- Speciālās izglītības programmu, kuru īsteno, ņemot vērā izglītojamā veselības 

stāvokli. Saskaņā ar vispārējo izglītības likumu, persona ar speciālām 

Izglītības 

programmas Valsts 

iestādes 

 

Izglītība 

ģimenē 

Mājmācība Mājas 

apmācība 
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vajadzībām var iegūt speciālo izglītību izglītības iestādē, ja tai šajā iestādē ir 

nodrošinātas iespējas iegūt veselības stāvoklim un attīstības traucējuma 

raksturam atbilstošu izglītību. 

- Sociālās korekcijas izglītības programmu, kuru saskaņā ar Vispārējās 

izglītības likuma 43. pantu apgūst personas ar sociālās uzvedības novirzēm. 

Sociālās korekcijas izglītības programmas īsteno sociālās korekcijas izglītības 

iestādēs vai sociālās korekcijas klasēs vispārējās izglītības iestādēs. 

Vienlaikus saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 53. pantu, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kurās ir atbilstošs 

nodrošinājums, var integrēt izglītojamos ar speciālām vajadzībām. Prasības, 

kādas izvirzāmas vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestādēm, lai nodrošinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu 

minētajās izglītības iestādēs, nosaka Ministru kabinets.  

Vienlaikus minētā likuma 53. panta otrajā daļā noteikts, ka atbilstošu 

atbalsta pasākumu pieejamību izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri 

integrēti vispārējās izglītības iestādē, nodrošina izglītības iestāde. Izglītības 

iestāde katram integrētam izglītojamajam ar speciālām vajadzībām izstrādā 

individuālu izglītības programmas apguves plānu. 

 

Pamatojoties uz vecāku lūguma un pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinumu, skolai jāsastāda individuālais izglītības plāns, vienojoties par 

konkrētiem pasākumiem, kas jānodrošina, nosakot kuras personas tos 

nodrošinās, cik bieži un kādos mācību priekšmetos. Individuālo izglītības plānu 

izstrādā pedagogs kopā ar atbalsta komandu (speciālais pedagogs, logopēds, 

psihologs, sociālais pedagogs u.c.) un bērna vecākiem. Metodiskie ieteikumi 

individuālā izglītības plāna sastādīšanai un īstenošanai atrodami Valsts 

Izglītības satura centra mājaslapā www.visc.gov.lv. 

 

2.2 Izglītība ģimenē  

Izglītība ģimenē var tikt īstenota kā mājas apmācība vai mājmācība. 

1. Mājas apmācība ir bezmaksas pakalpojums, ko valsts garantē bērniem, kuri 

apgūst pamata un vidējo izglītību, un tā tiek nodrošināta ilgstoši slimojošajiem 

bērniem. Kārtību, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo (turpmāk - 

izglītojamais) izglītošanās ārpus izglītības iestādes izglītojamā dzīvesvietā vai 

stacionārā ārstniecības iestādē nosaka 2006. gada 4. aprīļa Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 253 „Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo 

izglītošanās ārpus izglītības iestādes”. 

Šādas mācības organizē mājās uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem, 

ja veselības stāvokļa dēļ izglītojamais ilgāk par mēnesi nespēj apmeklēt 

izglītības iestādi. Mācības organizē, ņemot vērā valsts vai pašvaldības 

pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumu, kas pamatojas uz ārstu 

komisijas vai ģimenes ārsta atzinumu. Termiņu var pagarināt, veicot atkārtotu 

http://www.visc.gov.lv/
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izglītojamā veselības stāvokļa pārbaudi. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina 

individuālu izglītības programmas apguves plānu noteiktam termiņam atbilstoši 

izglītojamā veselības stāvoklim un izglītības programmai, kuru apgūst 

izglītojamais, un norīko pedagogus, kuri norādītajā termiņā attiecīgo mācību 

priekšmetu māca izglītojamā mājās.  

2. Mājmācībā mācību satura apguve īstenojama ģimenē, un par to atbild vecāki 

un var mācīties bērns 1.–4. klašu grupā. 

2012. gada 9. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.149 "Noteikumi par 

kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un 

atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi" 

nosaka, ka pēc uzņemšanas izglītības iestādē, pamatojoties uz bērna vecāku 

rakstisku iesniegumu un saskaņojumu ar pašvaldību, direktoram ir tiesības ar 

rīkojumu noteikt, ka 1.–4. klases izglītības programmas daļā paredzēto mācību 

saturu bērns var apgūt arī ģimenē. Izglītošanās ģimenē pieļaujama: 

- ja vecāki pamato, ka bērna veselības stāvokļa dēļ (II, III vai IV veselības 

grupa, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa) vai psiholoģisku 

iemeslu dēļ (piemēram, bērns psiholoģiski nav gatavs mācībām 

kolektīvā) bērna mācībām nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības 

iestāde nevar nodrošināt; 

- ja mājās ir radīti mācībām nepieciešamie apstākļi; 

- ja vecāki un izglītības iestādes administrācija ir saskaņojuši kārtību, 

kādā tiek konsultēti vecāki, un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi 

novērtē izglītojamā mācību sasniegumus gadā. 

Izglītība ģimenē:  

+ - 

ģimenei pieņemams mācību saturs; bērns norobežojas no sabiedrības un 

lēnāk apgūst un attīsta sociālās 

prasmes;  

drošāka vide fiziskā un emocionālā 

ziņā; 

bērns var neizprast savus vienaudžus; 

bērns nav pakļauts sliktai ietekmei un 

iemācās labāk uzvesties; 

ja ir jāsāk mācīties parastā skolā, var 

rasties liels stress; 

individuāls mācību ritms un 

pielāgojams mācību plāns; 

 mājmācība prasa ļoti daudz laika, 

pūļu, mērķtiecības un disciplīnas; 

iespējams labāk iepazīt savu bērnu, 

būt vienmēr klāt svarīgos brīžos; 

var būt grūtības ievērot mācību 

disciplīnu; 

var labāk atklāt un attīstīt bērna 

talantus; 

vecākiem var nebūt pietiekamu 

zināšanu un laika, lai mācītu savu 

bērnu; 

var būt noderīga tad, ja vecāki bieži 

maina dzīvesvietu darba apstākļu dēļ; 

viedoklis par to, ka vecāki to dara 

egoistisku mērķu vadīti – vēlēšanās 

pēc iespējas ilgāk kontrolēt savu 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=245006#p15
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bērnu. 

mācoties labāk attīsta sadzīves 

prasmes un iesaistās ģimenes darbos, 

veidojas izglītības sasaiste ar reālo 

dzīvi; 

 

mācības notiek dabiskā vidē, var ņemt 

vērā bērna garastāvokli, var nomainīt 

vienu aktivitāti ar citu. 

 

 

2.3. Atbalsta personāls 
 

Izglītības iestādē kā iekšējais resurss skolēnu agresīvas uzvedības 

risināšanā ir izglītības iestādē esošie speciālisti, atbalsta komanda.  

Atbalsta komanda savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, 

psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu 

izglītojamiem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus, skolas darbiniekus.  

Atbalsta komandā darbojas profesionāļu grupa (psihologs, speciālais 

pedagogs, sociālais pedagogs, logopēds, medicīnas darbinieks, skolotājs). 

Vienlaikus speciālajās izglītības iestādēs kā atbalsta personāls var būt arī 

psihoterapeits vai psihiatrs.   

Ņemot vērā, ka daudzās pašvaldībās nav minēto speciālistu vai 

speciālisti strādā uz nepilnu slodzi, izglītības iestāžu vadītājiem iespējams 

vērsties attiecīgā pašvaldībā, lai lūgtu nodrošināt atbalsta personāla 

pakalpojumus, saskaņā ar 2009. gada 24. novembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

iestādēs un to organizētajos pasākumos” 5.
1
 6 apakšpunktā noteikto.  

Organizējot atbalsta komandas sēdes izglītības iestādēs, nepieciešams 

izstrādāt tās reglamentu, atrunāt tās darbības mērķus u.tml.  

Sīkāka informācija par atbalsta komandas veidošanu un darbību 

pieejami Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra 

mājaslapā www.visc.gov.lv sadaļā speciālā izglītība Metodiskajos ieteikumos 

„Atbalsta komanda skolā”. 

 
 

2.4. Valsts un pašvaldību institūcijas 
 

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. panta otro daļu, visām 

darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību 

institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās un juridiskās personas, 

kā arī tiesas un citas tiesībaizsardzības iestādes, prioritāri ir jānodrošina 

bērna tiesības un intereses.  

Vienlaikus saskaņā ar minētā likuma 6. panta trešo daļu, bērna tiesību 

aizsardzība īstenojama, sadarbojoties ar ģimeni, valsts un pašvaldību 

institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām fiziskajām un juridiskajām 

personām. 

Katra no iesaistītajām institūcijām ir kompetenta pieņemt lēmumu kādā 

noteiktā aspektā: 

http://www.visc.gov.lv/
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- Bāriņtiesa. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 17. pantu, bāriņtiesa izskata 

iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, 

aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību, kā arī saskaņā Civillikuma 

203.pantu, lemj par vecāku aizgādības tiesību pārtraukšanu. Vienlaikus 

bāriņtiesa var nosūtīt bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, 

psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un 

bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai, saskaņā ar 

Bāriņtiesu likuma 18. panta trešo daļu. 

Situācijā, ja izglītības iestādei ir pamatotas aizdomas par vardarbību 

ģimenē bērna pamešanu novārtā, nekavējoties jāziņo bāriņtiesai. 

- Sociālais dienests. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un palīdzības 

likumu sociālais dienests sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to 

sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, 

audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes 

locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga 

rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams.  

Situācijās, kad konstatētas sociālas problēmas ģimenē (bērna 

uzraudzības nenodrošināšana, uzmanības trūkums, konflikti ģimenē, vāja 

vecāku izpratne par nepieciešamību nodrošināt bērnam atbilstošu izglītību 

u.tml) izglītības iestādei jāziņo sociālajam dienestam.  

- Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas. Saskaņā 

ar 2012. gada 16. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Noteikumi 

par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”, komisijas, pamatojoties uz 

pilngadīga izglītojamā, nepilngadīga izglītojamā vecāku, bāriņtiesas iecelto 

aizbildņu vai aizgādņu (turpmāk – vecāki) iesniegumu vai bāriņtiesas lēmumu 

un izglītojamā, vecāku vai bāriņtiesas iesniegtajiem speciālistu atzinumiem, 

izvērtē izglītojamā veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni un sniedz 

atzinumu par izglītojamajam atbilstošāko izglītības programmu.  

Valsts komisijas kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko 

speciālās pamatizglītības vai speciālās vidējās izglītības programmu 

izglītojamajiem ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem no 1. līdz 

12. klasei, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar 

somatiskajām saslimšanām no 1. līdz 9. klasei, speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem 

garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās 

traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 5. 

līdz 9. klasei. 

Pašvaldību komisiju kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko 

pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības 

programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai 

garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 4. klasei, kā arī vispārējās 

pamatizglītības programmu no 1. līdz 4. klasei. 

Ja pedagoģiski medicīniskā komisija ir sniegusi atzinumu par 

nepieciešamību skolēnam mācīties pēc speciālās izglītības programmas, 
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sadarbībā ar speciālistiem motivēt vecākus nodrošināt bērna izglītošanos pēc 

atbilstošas programmas.   

- Policija. Saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpuma kodeksu 12. 

pantu pie administratīvās atbildības var saukt bērnu, kurš administratīvo 

pārkāpumu izdarījis pēc 14 gadu vecuma sasniegšanas. Atbildību par 

administratīvajiem pārkāpumiem nosaka Administratīvo pārkāpumu kodekss.  

Ja skolēns ar savu agresīvo uzvedību izdarījis likumpārkāpumu, 

izglītības iestādei jāziņo policijai. Administratīvo sodu var uzlikt, piemēram, 

par sīko huligānismu (lamāšanos ar necenzētiem vārdiem sabiedriskās vietās, 

apvainojošu uzmākšanos un citām tamlīdzīgām darbībām, kas traucē 

sabiedrisko mieru un kārtību); alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās 

vietās vai atrašanos sabiedriskās vietās dzēruma stāvoklī, par smēķēšanu u.c.  

Ja nepilngadīgais izdarījis likumpārkāpumu, pie atbildības var tikt saukti 

arī vecāki. 

Nepilngadīgajiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīvo 

pārkāpumu izdarīšanu var piemērot arī audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus. 

Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus var piemērot arī nepilngadīgajiem 

vecumā no 11 līdz 14 gadiem, ja viņi izdarījuši pārkāpumu, par kuru likumā 

paredzēta administratīvā atbildība.  

Likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība 

sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts policiju, Valsts 

probācijas dienestu, ja bērns ir probācijas klients, kā arī ar sabiedriskajām 

organizācijām un citām iestādēm.  

- Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Saskaņā ar Ministru 

kabineta 2005. gada 29. novembra noteikumu Nr.898 „Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas nolikums” Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 

sniedz ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām, lai 

nodrošinātu un pilnveidotu bērnu tiesību aizsardzību; sniedz metodisko 

palīdzību; sniedz atbalstu krīzes situācijās; sadarbojas ar valsts un pašvaldību 

iestāžu amatpersonām, kā arī nevalstiskajām organizācijām bērnu tiesību 

aizsardzības jomā un veic citas darbības bērnu tiesību un interešu 

nodrošināšanā. Ņemot vērā minēto, risinot dažādas problēmsituācijas izglītības 

iestādē, tajā skaitā bērna agresīvas uzvedības gadījumos, iespējams konsultēties 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā. Saskaņā ar 2009. gada 24. 

novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 5.
2
 un 

5.
3 

apakšpunktā noteikto, ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki 

nevēlas sadarboties ar izglītības iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt 

citus speciālistus, izglītības vadītājs informāciju nosūta attiecīgajai pašvaldībai, 

kura ir tiesīga sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, kurā var pieaicināt dažādus 

speciālistus, tajā skaitā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 

speciālistus. 

Papildus par inspekcijas aktualitātēm un sniegtajiem pakalpojumiem, 

tajā skaitā, metodiskajiem un informatīvajiem materiāliem, sīkāk iespējams 

iepazīties inspekcijas mājaslapā www.bti.gov.lv. 

 

 

http://www.bti.gov.lv/
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4. Izglītības iestāžu preventīvie pasākumi agresivitātes 

mazināšanai 

 

 
 

1. Iekšējās kārtības noteikumu izstrāde 

Viens no būtiskiem aspektiem skolā agresivitātes un vardarbības mazināšanā ir 

skaidru, visiem saprotamu iekšējās kārtība noteikumu izstrāde iestādē. Bieži 

vien izglītības iestāžu iekšējās kārtības noteikumi tiek ieviesti formāli, tādējādi 

tajos noteiktais netiek nostiprināts praksē. Svarīgi izstrādājot iekšējās kārtības 

noteikumus tos veidot visiem saprotamus un realizējamus, kā arī konsekventi 

tos ievērot, lai tie kalpotu par instrumentu dažādu sarežģītu situāciju risināšanā.  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 68. pantā noteikts, ka bērnu aprūpes, 

kultūras un izglītības iestādes (bērnudārzi, bērnu nami, patversmes, skolas, 

veselības aprūpes iestādes, nometnes u. tml.) bērna tiesības nodrošina savos 

statūtos vai nolikumos noteiktās kompetences ietvaros. Kārtības uzturēšana 

šajās iestādēs nodrošināma ar iekšējās kārtības noteikumiem, kuri atbilst 

likuma prasībām un neaizskar bērna cieņu.  

Izglītības likuma 55.panta 8.punkts paredz, ka izglītojamam ir tiesības uz 

dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos 

pasākumos, savukārt14.panta 21.punkts noteic, ka Ministru kabinets nosaka 

kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos. 

1.1 Iekšējās kārtības noteikumos jānosaka vadītāja rīcību, ja 

izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai 

dzīvību, kā arī vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta 

fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo, saskaņā ar 

2009. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs 

un to organizētajos pasākumos” 5
1  

punktā un 6.5 apakšpunktā 

noteikto. 

 

1.2 Iekšējās kārtības noteikumos skaidri jānosaka skolēna tiesības, 

pienākumi un atbildība par noteikumu neievērošanu. 

Izglītības likuma 54.pants noteic, ka izglītojamā pienākumi ir ievērot izglītības 

iestādes iekšējās kārtības noteikumus un ar savu rīcību nediskreditēt izglītības 

iestādi, ievērot pedagogu, skolēnu un citu personu tiesības un intereses, 

nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību, neapdraudēt savu un citu personu 

veselību, drošību un dzīvību u.c. 

http://likumi.lv/doc.php?id=50759#p55
http://likumi.lv/doc.php?id=50759#p14
http://likumi.lv/doc.php?id=50759#p54
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Atbildību par izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu katra 

iestāde nosaka patstāvīgi, noteikumos paredzot arī tās veidus.  

Iespējamās darbības pārkāpuma izskatīšanā: 

- Klases audzinātāja vai mācību priekšmeta skolotāju individuālas 

pārrunas ar skolēnu; 

- Paskaidrojuma pieprasīšana; 

- Direktora pārrunas ar skolēnu, nepieciešamības gadījumā uzaicinot 

skolēna likumiskos pārstāvjus. 

Atbildība par noteikumu neievērošanu: 

- mutisks pedagoga aizrādījums;  

- rakstiska piezīme dienasgrāmatā; e-klases žurnālā; 

- brīdinājums (izteikts ar direktora rīkojumu); 

- rājiens (izteikts ar direktora rīkojumu); 

- sevišķi rupju pārkāpumu gadījumā izglītojamā atskaitīšana no skolas, 

kas pieļaujama tikai vidusskolas posmā. 

Piemēram, izglītības iestādē X kā sods tiek piemērots arī dažādu privilēģiju 

liegšana, piemēram, apmeklēt pasākumus, doties ekskursijās, nometnēs u.tml. 

Ja pārkāpums saistīts ar iespējamu likumpārkāpumu (zādzības, fizisku vai 

seksuālu vardarbību, dedzināšanu u.tml.), par notikušo nepieciešams informēt 

policiju. 

Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu piemērojama 

secīgi, ņemot vērā bērna vecumu, briedumu un izdarītā pārkāpuma 

smagumu, biežumu. Ar iekšējās kārtības noteikumiem un rīcības plānu 

jāiepazīstina skolas darbinieki, skolēni un viņu vecāki, organizējot sanāksmes, 

iepazīšanos apstiprinot ar parakstu. 

2. Skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšana.  
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta 21. punktu pašvaldība 

organizē (pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu. 

Ņemot vērā minēto, izglītības iestādes administrācijai ir iespējams vērsties 

pašvaldībā pēc palīdzības, lai nodrošinātu pedagogu kompetences 

paaugstināšanu. 

Nereti ir gadījumi, kad pedagogi emocionāli iesaistās konfliktos ar 

skolēniem, kā arī neizprot skolēna agresiju un nezina, kā runāt ar šādu skolēnu 

un atbilstoši risināt konfliktus, kā disciplinēt šādus skolēnus, tādējādi 

pasargājot arī sevi. Agresīvu skolēnu kļūst arvien vairāk, līdz ar to iestādes 

administrācijai, sadarbībā ar citu institūciju speciālistiem (ārstiem, 

psihologiem, psihoterapeitiem u.c.) iespēju robežās būtu jānodrošina izglītojoši 

kursi pedagogiem. Vienlaikus svarīgi nodrošināt pedagogiem regulāras 

supervīzijas. 
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3. Audzināšanas stundu plānu izstrādāšana.  
Lai preventīvi mazinātu agresiju skolā, kā viena no skolas darbībām ir 

audzināšanas stundu plānu izstrādāšana un realizēšana. Audzināšanas stundu 

plānos nepieciešams iekļaut tēmas par attiecībām, saskarsmi, vardarbību, tās 

veidiem, kā reaģēt uz agresiju, kā risināt konfliktsituācijas, par iecietību, 

mobingu u.tml. Klases audzināšanas stundu plānu var izstrādāt kopīgi ar skolas 

sociālo pedagogu un psihologu atbilstoši aktualitātēm. Var organizēt dažādus 

grupu darbus komandas saliedēšanai.  

Papildus informāciju un ieteikumus par audzināšanas darbības 

programmas izstrādi, iespējams iegūt Valsts izglītības satura centra mājaslapā 

www.visc.gov.lv sadaļā Metodiskais atbalsts "Klases stundu programmas 

paraugs". Minētās programmas mērķis ir klases stundu mērķtiecīga un 

pēctecīga plānošana un īstenošana, attīstot skolēniem dzīves  

prasmes un veidojot attieksmi pret sevi, ģimeni, klasi, skolu, vidi, darbu, 

kultūru, sabiedrību,  

valsti. 

 Piemēram, izglītības iestādē X audzināšanas stundu plāni tiek izstrādāti 

mācību gada sākumā un izvērtējot katras klases aktualitātes un problēmas, pēc 

veiktās anketēšanas, konsultējoties ar speciālistiem, tas tiek papildināts ar 

tēmām, kuras aktuālas konkrētai klasei un skolēniem. 

 

4. Atbalsta komandas darbs 
Atbalsta komanda var būt kā iekšējs resurss arī preventīvā darbā ar 

skolēniem, kuriem ir agresīva uzvedība. Atbalsta komandas speciālisti savas 

kompetences ietvaros var klases mikroklimata izpēti un novērtēšanu, 

anketēšanu, veikt novērojumus, veikt izglītojošo darbu ar klasi un pedagogiem 

par agresiju, tās izpausmēm un rīcību šādos gadījumos, sniegt individuālas 

konsultācijas pēc nepieciešamības u.tml. 

Piemēram, skolā X, risinot vienaudžu uzvedības problēmas, izstrādāts 

ziņojums par atbalsta darbu konkrētā klasē, kurā aprakstīts klases 

mikroklimats, veiktās darbības tā novērtēšanā, katra speciālista veiktais darbs 

situācijas risināšanā, mērķi un uzdevumi. 

 

5. Vecāku informēšana  
Konsultatīvs darbs ar skolēnu vecākiem, lai izglītotu vecākus par 

agresiju, tās cēloņiem, kā rīkoties pārējiem klases audzēkņiem, ja klasē ir 

skolēns, kuram ir agresīva uzvedība. Ja vecāki vēršas ar sūdzībām par situāciju 

klasē ar skolēnu, kuram ir agresīva uzvedība, komunicēt ar vecākiem sapulcē 

par problēmsituāciju un skolas plānotajiem pasākumiem tās novēršanā, 

neminot konkrētas darbības ar konkrēto skolēnu, tādējādi ievērojot fizisko 

personu datu aizsardzību.  

 

 

 

http://www.visc.gov.lv/
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6. Interešu izglītības iespējas  

Saskaņā ar Izglītības likumu, katras pašvaldības pienākums ir 

nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus. 

Skolēniem ir ne tikai jāpiedāvā aktivitātes, bet jāmotivē tos apmeklēt. 

Svarīgi skolēnam dot iespēju dusmas izpaust sociāli labvēlīgā un pieņemamā 

veidā, ar fizisko aktivitāšu palīdzību. 

Piemēram, skolā X papildus citām brīvā laika aktivitātēm un interešu 

pulciņiem, kā sports, mūzika, rokdarbi, tiek organizēts saskarsmes pulciņš, kur 

skolēniem iespējams radošā atmosfērā mācīties veidot pozitīvas saskarsmes 

iemaņas. 
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5. Izglītības iestāžu rīcības modelis skolēna agresīvas uzvedības 

gadījumā 

 
5.1 SITUĀCIJA Nr.1 

 
Skolēns ar savu agresīvo uzvedību (lietojot rupjus vārdus, provocējot 

skolotājus, aizskarot vienaudžus) traucē mācību procesu 

 

 

Priekšmeta skolotājs vai klases audzinātājs lūdz pārtraukt skolēnam agresīvo 

uzvedību, pēc mācību stundas veic sarunu ar skolēnu, lai noskaidrotu skolēna 

viedokli par uzvedības cēloņiem. 

 

Ja skolēns turpina traucēt mācību procesu: 

Vienkāršākos gadījumos (ja iepriekš nav bijuši pārkāpumi un pārkāpums ir 

maznozīmīgs) priekšmeta skolotājs vai klases audzinātājs veic ierakstu skolēna 

dienasgrāmatā vai/un e-klases žurnālā un arī telefoniski informē skolēnu 

vecākus; Telefoniski informējot skolēna vecākus svarīgi fiksēt sarunu 

dokumentācijā.  

Piezīmei dienasgrāmatā. E-klases žurnālā, kā arī telefoniski sniegtajai 

informācijai ir informatīvs raksturs, lai vērstu vecāku uzmanību uz skolēna 

uzvedību. 

Sarežģītākos gadījumos (ja pārkāpums atkārtojas un tas ir būtisks), klases 

audzinātājs papildus veiktajām darbībām informē skolas administrāciju un 

atbalsta personālu (sociālais pedagogs, psihologs), kā arī nepieciešams aicināt 

skolēna vecākus uz sarunu skolā. 

 

Tiek organizēta tikšanās ar skolēna vecākiem skolā. Pirmreizējā sarunā 

piedalās: sociālais pedagogs, klases audzinātājs, vecāks, nepieciešamības 

gadījumā arī skolēns. Tiek panākta vienošanās par veicamajiem pasākumiem, 

piemēram, nepieciešamību nodrošināt atbalsta pasākumus skolēnam – 

psihologa konsultācijas skolā vai ārpus skolas. Gadījumā, ja psihologa 

konsultācijas tiek nodrošinātas ārpus skolas, nepieciešams pārliecināties par to 

izpildi. 

Priekšnoteikumi sarunai ar vecāku: Piemērota/neitrāla telpa, pārdomāt veidu 

kā informē par bērna uzvedību. Sarunu ieteicams protokolēt un vienošanos 

noformulēt rakstiski, par to parakstoties. Vienošanās būtu nepieciešams iekļaut 

gan skolas veicamos pasākumus, gan ģimenes, norādot konkrētus izpildes 

termiņus. Ja nepieciešams, iespējams uzrādīt vecākiem dokumentus, kuros 

atspoguļota bērna uzvedība (paskaidrojumi, ziņojumi, novērojumi u.tml). 

 

Atbalsta personāls pēc sarunas ar skolēnu un vecākiem vērtē iespējamos 

cēloņus agresijai, kas var būt saistīti ar: 

- problēmām ģimenē; 

- problēmām izglītības iestādē (konflikti ar vienaudžiem, pedagogiem); 
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- veselības problēmām; iespējamām grūtībām mācību procesā, psihiska 

saslimšana; 

- atkarību izraisošo vielu lietošanu, datoratkarību u.tml.; 

- bērna rakstura, temperamenta īpatnībām un vecumposmu īpatnībām.  

 

- Ja agresīvā uzvedība saistīta ar konfliktiem starp vienaudžiem, klases 

audzinātājs aicina pēc mācību stundas uz sarunu konfliktā iesaistītās puses, 

lai pārrunātu notikušo un vienotos par turpmākajām darbībām. Ja 

konfliktsituācija starp vienaudžiem ieilgusi un nav iespējams vienoties par 

risinājumu, vai gadījumā, ja konflikts radies starp pedagogu un skolēnu, 

piesaistīt skolas atbalsta personālu.  

- Ja ir aizdomas, ka skolēna agresīvā uzvedība ir saistīta ar problēmām 

ģimenē vai skolēns ir cietis no vardarbības ģimenē, ziņot skolēna 

dzīvesvietas sociālajam dienestam vai bāriņtiesai. 

 

Klases audzinātājs, sadarbībā ar atbalsta personālu strādā ar klasi atbilstoši 

izstrādātajam audzināšanas stundu plānam savstarpējās saskarsmes 

uzlabošanai, psihologs strādā ar klasi, kā arī individuāli ar skolēnu, ja vecāki 

devuši piekrišanu un veic novērošanu u.tml.  

 

Ja skolēna agresīvā uzvedība nemainās, tiek organizēta atkārtota tikšanās ar 

vecākiem, pārrunāta vienošanās, kādi pasākumi veikti un pārrunātas turpmākās 

darbības. Atkārtotā sarunā piedalās: direktors, sociālais pedagogs, vecāks, 

klases audzinātājs un citi speciālisti pēc nepieciešamības (gadījumā, ja vecāki 

neierodas uz tikšanos, sagatavot rakstisku vēstuli vecākiem par bērna uzvedību 

skolā). Ieteikt vecākiem bērnu konsultēt pie speciālistiem pēc nepieciešamības, 

neirologs, ģimenes ārsts, psihologs, psihiatrs, psihoterapeits u.tml. un pēc 

konsultācijām pie speciālistiem iesniegt ieteikumus darbam ar skolēnu.  

Izglītības iestādes vadītājs papildus vērtē iespējamo atbildības piemērošanu 

skolēnam: - rājienu (izteikts ar direktora rīkojumu) vai brīdinājumu (izteikts ar 

direktora rīkojumu). 

Ja vecāki sadarbojas, sadarbībā ar vecākiem realizēt skolas vai pašvaldības 

speciālistu sniegtās rekomendācijas, fiksējot novērojumus. 

 

Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar 

izglītības iestādi, izglītības iestādes vadītājs nosūta rakstisku vēstuli skolēna 

dzīvesvietas sociālajam dienestam, informējot par skolēna uzvedību, veiktajām 

darbībām un sadarbību ar skolēna vecākiem.  
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5.2 SITUĀCIJA Nr.2 
 

 

Skolēns ar savu uzvedību (izmantojot priekšmetus, durot, metot ar 

priekšmetiem, uzbrūkot fiziski skolotājam un vienaudžiem), apdraud savu 

un citu cilvēku veselību, drošību un dzīvību 

 

 

Klases audzinātājs vai priekšmeta skolotājs veic sarunu ar skolēnu, mēģinot 

skolēnu nomierināt. 

Ja skolēns turpina būt agresīvs, sit vai met ar priekšmetiem, uzbrūk un skolēnu 

nav iespējams nomierināt, tad pedagogs informē izglītības iestādes 

administrāciju vai direktora nozīmēto personu par izglītojamā uzvedību. 

Piemēram, izglītības iestādē X noteikts, ka tiek ziņots dežūrskolotājam, 

iestādes direktoram/vadītājam vai tā vietniekam. 

Administrācijas pārstāvis nodrošina agresīvā skolēna aizvešanu no klases uz 

citu telpu, ja tas ir iespējams. 

Ja nav iespējams aizvest skolēnu un viņš turpina būt agresīvs, skolas 

administrācija izvērtē nepieciešamību izsaukt policiju un ātro neatliekamo 

medicīnisko palīdzību, kā arī nekavējoties informē skolēna vecākus.  

Ja ir iespējams skolēnu aizvest uz citu telpu un skolēns nomierinās, vadītājs 

nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību 

vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa, speciālā 

pedagoga vai cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas 

mācību stundas līdz mācību dienas beigām. 

Sociālais pedagogs, izglītības psihologs, speciālais pedagogs vai cits vadītāja 

norīkotais pedagogs turpina strādāt ar skolēnu, nemainot mācību stundas 

tematu, nodrošinot iespēju turpināt apgūt mācību vielu klasē, ja skolēns ir 

nomierinājies. Pedagogs uzdod mācību uzdevumus, kurus skolēns pilda un 

nodod attiecīgajam pedagogam.  

Skolas administrācija nekavējoties ziņo skolēna vecākiem par šādas situācijas 

rašanos un turpmāk nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi. 

Ja skolēns nespēj turpināt mācības citā telpā, ir satraukts un nespēj 

koncentrēties, lūgt vecākiem rast iespēju skolēnu vest mājās. 

Ja ir aizdomas, ka skolēns ir agresīvs alkoholisko dzērienu vai narkotisko un 

psihotropo vielu ietekmē, izglītības iestādes direktors nekavējoties ziņo 

pašvaldības vai valsts policijai un informē skolēna vecākus, saskaņā ar 
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Ministru kabineta noteikumi Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.12. un 3.13. 

apakšpunktā noteikto. Vienlaikus izglītības iestādes direktors var pieaicināt 

medicīnas personālu, lai izvērtētu nepieciešamību ziņot neatliekamajai 

medicīniskajai palīdzībai iespējama bērna saindēšanās gadījumā. 

 

Izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu, kurā nosaka atbalsta personāla 

pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem, kā 

arī izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un 

situācijai. Vadītājam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai 

nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās. Ja izglītības iestādē 

nav šādu speciālistu, attiecīgā pašvaldība nodrošina atbalsta personāla 

pakalpojumus. 

Tiek organizēta tikšanās ar agresīvā skolēna vecākiem skolā. Tiek vērtēti 

iespējamie skolēna agresīvas uzvedības cēloņi, panākta vienošanās par 

veicamajiem pasākumiem, piemēram, nepieciešamību nodrošināt atbalsta 

pasākumus skolēnam – psihologa konsultācijas skolā vai ārpus skolas. 

Gadījumā, ja psihologa konsultācijas tiek nodrošinātas ārpus skolas, 

nepieciešams pārliecināties par to izpildi. 

 

Ja vecāki neierodas uz norunāto tikšanos, vadītājs rakstiski (papīra vai 

elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par 

izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi. 

 

Atbalsta personāls pēc sarunas ar skolēnu un vecākiem vērtē iespējamos 

cēloņus agresijai, kas var būt saistīti ar: 

- problēmām ģimenē; 

- problēmām izglītības iestādē (konflikti ar vienaudžiem, pedagogiem); 

- veselības problēmām; iespējamām grūtībām mācību procesā, psihiska 

saslimšana; 

- atkarību izraisošo vielu lietošanu, datoratkarību u.tml; 

- bērna rakstura, temperamenta īpatnībām un vecumposmu īpatnībām.  

 

Gadījumos, ja skolēna agresīvā uzvedība ir saistīta ar problēmām ģimenē vai 

skolēns ir cietis no vardarbības ģimenē rīcību skatīt SITUĀCIJA Nr.1. 

 

Skolotāji, kas strādā ar skolēnu, kuram ir agresīva uzvedība, regulāri vēro, 

kādas ir skolēna uzvedības izmaiņas: fiksē pozitīvās un negatīvās izmaiņas, 

atbalsta pedagogus skolēna pozitīvas uzvedības nostiprināšanā vai negatīvas 

uzvedības regulēšanā. Skolēnu novērošanu var veikt arī skolas psihologs vai 

pieaicināts psihologs. 

 

Atbalsta personāls, sadarbībā ar klases audzinātāju strādā ar klasi atbilstoši 

izstrādātajam plānam savstarpējās saskarsmes uzlabošanai, psihologs strādā ar 
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klasi grupās, kā arī individuāli ar skolēnu, ja vecāki devuši piekrišanu un veic 

novērošanu u.tml.  

 

Psihologs sniedz atbalstu pedagogiem, konsultējot, kā efektīvāk disciplinēt 

skolēnu, kā veiksmīgāk komunicēt ar skolēnu dažādās situācijās, sniedzot 

ieteikumus turpmākajam darbam ar skolēnu. 

Ja izglītības iestādei nav pieejami sociālā pedagoga un psihologa pakalpojumi, 

izglītības iestāde lūdz pašvaldībai nodrošināt minēto speciālistu pakalpojumus.  

 Ja agresīva uzvedība atkārtojas, tad vadītājs rakstiski (papīra vai elektroniska 

dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā 

uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi. Informācijā 

jānorāda konkrēts problēmu izklāsts, ko vecāki darījuši vai nav darījuši, 

audzinātāju raksturojums, novērojumi skolā u.tml. 

Ja skolēna agresīvā uzvedība nemainās, tiek organizēta atkārtota tikšanās ar 

vecākiem. Izglītības iestādes atbalsta personāls kopā ar administrāciju un 

skolēna vecākiem pārrunā veiktos atbalsta pasākumus. Ieteikt vecākiem 

skolēnu konsultēt pie speciālistiem pēc nepieciešamības, neirologs, ģimenes 

ārsts, psihologs, psihiatrs, psihoterapeits u.tml. un pēc konsultācijām pie 

speciālistiem sniegt speciālistu ieteikumus darbam ar skolēnu.  

 

Ja vecāki sadarbojas, sadarbībā ar vecākiem realizēt skolas vai pašvaldības 

speciālistu sniegtās rekomendācijas. 

 

Ja skolēna uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības 

iestādi, izglītības iestādes vadītājs nosūta rakstisku vēstuli skolēna dzīvesvietas 

pašvaldībai, atbilstoši konkrētās pašvaldības noteiktajai kārtībai, piemēram, 

izglītības pārvaldei, izglītības speciālistam vai pašvaldības bērnu tiesību 

aizsardzības speciālistam u.c, informējot par skolēna uzvedību, veiktajām 

darbībām un sadarbību ar skolēna vecākiem.  

18. Pēc informācijas saņemšanas no izglītības iestādes, pašvaldība, ir tiesīga 

sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, kurā pieaicina izglītības iestādes atbildīgos 

speciālistus, izglītojamā vecākus, pašvaldības izglītības speciālistu vai 

pārstāvjus no attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldes, sociālā dienesta, 

bāriņtiesas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un citus speciālistus 

pēc nepieciešamības.  

Starpinstitūciju sanāksmē: tiek pārrunāti veiktie pasākumi, nepieciešamības 

gadījumā koriģēti iepriekš izstrādāti ieteikumi, lemts par turpmākajiem atbalsta 

pasākumiem izglītojamajiem, lemts par skolēna izglītošanu mājās pēc 

individuālā plāna līdz brīdim, kamēr tiek saņemts pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinums, kurā objektīvi izvērtēts skolēnam piemērotākais izglītības 

programmas apgūšanas veids. 
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19. Ja izglītošana notiek ģimenē pēc individuālā mācību plāna, tiek papildināta 

vienošanās par veicamajiem pasākumiem, paredzot papildus speciālistu 

apmeklēšanu, nepieciešamības gadījumā medikamentoza terapija vai 

koriģēšana, paralēli sociālais dienests veic darbu ar ģimeni, savukārt skola veic 

darbu ar klasi, lai skolēns pēc iespējams ātrāk integrētos klasē vai skolēnam 

tiktu nodrošināta izglītības programma atbilstoši pedagoģiski medicīniskās 

komisijas sniegtajam ieteikumam.  
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Metodiskā materiāla sagatavošanā izmantoti informācijas avoti: 

 

1. Zinātniskā literatūra: 

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. R:Zvaigzne ABC, 2000. 

Psiholoģijas vārdnīca. Mācību grāmata. G.Breslava red.-R:1999 

Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. Lielvārde: Lielvārds, 1996 

Svence G. Attīstības psiholoģija, Zvaigzne ABC, 1999 

V.Reņģe sociālā psiholoģija. Zvaigzne ABC, 2002 

 

2. Interneta resursi: 

http://calis.delfi.lv/berni/psihologija/bernu-uzvediba/bernu-agresivitate-norma-

un-novirzes/ 

http://calis.delfi.lv/berni/skolens/majmaciba/majmaciba-jeb-apmaciba-gimene; 

http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=250792; 

www.visc.gov.lv sadaļā Metodiskie materiāli „Atbalsta komanda skolā” un 

„Agresijas un daviantās uzvedības korekcija skolā”. 

 

3. Normatīvie akti: 

Bērnu tiesību aizsardzības likums 

Vispārējās izglītības likums 

Izglītības likums 

Likums par pašvaldībām  

Bāriņtiesu likums 

Sociālo pakalpojumu un palīdzības likums 

Latvijas administratīvo pārkāpuma kodekss 

 

2006. gada 4. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 253 „Kārtība, kādā 

organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības 

iestādes”. 

2012. gada 9. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 149 "Noteikumi par 

kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un 

atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi" 

2009. gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1338 „Kārtība, 

kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” 

2012. gada 16. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par 

pedagoģiski medicīniskajām komisijām” 

 

Dažādu skolu iekšējās kārtības noteikumi. 

http://calis.delfi.lv/berni/psihologija/bernu-uzvediba/bernu-agresivitate-norma-un-novirzes/
http://calis.delfi.lv/berni/psihologija/bernu-uzvediba/bernu-agresivitate-norma-un-novirzes/
http://calis.delfi.lv/berni/skolens/majmaciba/majmaciba-jeb-apmaciba-gimene
http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=250792
http://www.visc.gov.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=245006#p15

