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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Ādažos, 2018.gada 03.decembrī     Nr. 3.2.-03-___/18 

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība  

pirmsskolas izglītības iestādē „PASAKU VALSTĪBA” 

Izdota saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības  

likuma 70.panta otro daļu  

1. Noteikumi nosaka bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību (turpmāk - 

kārtība) iestādē. Kārtības mērķis ir identificēt bērna interešu aizskārumu  un bērnu 

tiesību pārkāpumus - emocionālo, fizisko vardarbību vai apdraudējumu un to novērst.  

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

3. Bērns mutvārdos apraksta situāciju kādam no izglītības iestādes darbiniekiem, 

saņemot sūdzību, darbinieks vēršas pie izglītības iestādes vadītājas, kura veic 

sekojošas darbības:  

3.1. Vadītāja norīko iesaistīto darbinieku tūlītējas palīdzības, atbalsta sniegšanā 

bērnam, kuram tā nepieciešama, izvērtējot konkrētā bērna vajadzības un attiecīgās 

situācijas apstākļus; 

3.2.Izvērtējot situāciju, nepieciešamības gadījumā vadītāja sasauc ārkārtas sēdi, kurā 

tiek izskatīta un  protokolēta sūdzība. Sēdē piedalās iestādes vadītāja, vietnieks, 

metodiķis, skolotājs un nepieciešamības gadījumā psihologs. 

3.3. Ja tiek konstatēti draudi bērna drošībai, ne vēlāk kā tajā pašā dienā, iestādes 

vadītāja ziņo policijai, bāriņtiesai vai citai bērna tiesību aizsardzības institūcijai par 
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jebkādu vardarbību un noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu pret 

bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu, kā arī tad, ja iestādes 

darbiniekam ir aizdomas, ka bērnam ir priekšmeti, vielas vai materiāli, kas var 

apdraudēt paša bērna vai citu personu dzīvību vai veselību. 

3.4.  Sūdzības izskatīšana notiek 3 darba dienu  laikā, vērojot,  komunicējot un 

izvērtējot radušos situāciju par bērna sūdzību. Steidzamības kārtībā sūdzība tiek 

izskatīta nekavējoties, rīkojoties atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam, lai 

bērnu tiesības un likumīgās intereses netiktu aizskartas.  

3.5. Vadītāja informē vecākus, ja tas iespējams un informēšana neapdraud bērna 

intereses. Tiek organizēta individuāla tikšanās ar vecākiem, kura tiek protokolēta. 

Sarunas mērķis noskaidrot vecāku viedokli par bērna sūdzību un tās rašanās 

iemesliem. Tiek iztsrādāts problēmas novēršanas plāns visām iesaistītajām pusēm. 

3.5.1.  Vadītājs seko līdzi plāna izpildei, sadarbībā ar iesaistitajām pusēm, kā arī 

noorganizē, viena mēneša laikā, atkārtotu tikšanos ar iesaistītajām pusēm 

izvērtējot situācijas uzlabojumus un pilnīgu plāna izpildi. 

3.5.2. Ja nepieciešams, tiek piesaistīts  iestādes psihologs, kas veic padziļinātu 

bērna situācijas izpēti un izstrādā turpmāko rīcības plānu darbā ar bērnu, viņa 

vecākiem, skolotājiem vai citiem iestādes darbiniekiem. 

4. Ja uzlabojumu nav un lēmumi netiek pildīti, tad bērnam un viņa vecākiem 

(aizbildņiem) ir tiesības vērsties pie izglītības iestādes dibinātāja vai jebkuras citas 

personas, kas noteikta Bērnu tiesību aizsardzības likumā. 

5. Kārtība ir bērnam zināma un pieejama, izskaidrojot  to vienlaikus ar bērnu drošības 

pasākumu  ikreizēju instruktāžu. Iepazīšanos apliecina ar grupas skolotāja parakstu 

par instruktāžas veikšanu skolotājas žurnālā/dienasgrāmatā. 

6. Vecāki par kārtību tiek informēti iestādes mājas lapā. 

PPII „PASAKU VALSTĪBA” vadītāja Ilze Pētersone – Jezupenoka ___________
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