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Rīgā, 01.09.2017. rik.Nr.1-9/9-d
Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantapirmās daļas
2.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338
,,Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos ” 6.5. apakšpunktu
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Kārtības par Privātās vidusskolas „Templum” (turpmāk - izglītības iestāde) vadītāja un
pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo
(turpmāk - kārtība), mērķis ir novērst fizisku vai emocionālu vardarbību pret izglītojamo
(mobings), radot vidi laba un godīga cilvēka attīstībai.
Kārtība nosaka, kā tiek konstatēti un risināti konflikti vai vardarbība starp izglītojamajiem,
starp izglītojamo un pedagogu vai izglītības iestādes darbinieku, kā arī starp pedagogiem un
vecākiem (vismaz viens likumiskais pārstāvis) par izglītojamo pārkāpumu gadījumiem.
Kārtībā arī nosaka konkrētas darbības, kas izstrādātas izglītības iestādei konflikta situāciju
risināšanai, kā arī prevencijas pasākumus gadījumos, kad izglītojamais bez attaisnojoša
iemesla neapmeklē izglītības iestāde saistībā ar iespējamu vardarbību pret sevi.
Vardarbības pret izglītojamo novēršanai izglītības iestāde papildus ievēro Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijas 2008.gada 8.oktoba metodiskos ieteikumus „Izglītības iestādes,
sociālā dienesta, bāriņtiesas un citu iestāžu kompetence starpinstitucionālajā sadarbībā, veicot
preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu”, kas nosaka rīcības shēmas un
veicamos pasākumus, gadījumos, kad pastāv aizdomas par iespējamiem bērnu tiesību
pārkāpumiem saistībā ar vardarbību pret izglītojamo.
Darbā ar izglītojamo problēmsituāciju risināšanu tiek ievērota konfidencialitāte. Saskaņā ar
Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto, informācija, kuru par izglītojamo ieguvis
izglītības iestādes 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 izglītības iestādes
vadītāja.
Konflikts šīs kārtības izpratnē ir pretēju vēlmju, interešu, viedokļu, pozīciju un mērķu

