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Rīgā (prot. Nr.         .§) 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338  

"Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos” 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma  

14.panta 21.punktu 

 

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 

"Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 187.nr) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 „3.2. organizēt izglītojamo drošības pasākumus izglītības iestādē un tās 

rīkotajos pasākumos un gadījumos, kad izglītojamais apdraud savu vai citu 

personu drošību, veselību vai dzīvību;”  

 

2. Papildināt noteikumus ar II
1
 nodaļu šādā redakcijā: 

 

 „II
1
. Vadītāja rīcība gadījumos, ja izglītojamais apdraud savu vai citu 

personu veselību, drošību, dzīvību  

 

6.
1
 Ja izglītojamā (līdz 18 gadu vecumam) uzvedība izglītības iestādē rada 

apdraudējumu savai vai citu personu veselībai, drošībai, dzīvībai: 

6.
1
 1. vadītājam ir tiesības rakstiski (papīra formā vai elektroniska 

dokumenta formā) nosūtīt vecākiem (vienam no vecākiem)  brīdinājumu par 

izglītojamā uzvedību un turpmāko vadītāja rīcību, ja izglītojamais ar savu 

uzvedību veiks atkārtotu apdraudējumu; 

6.
1 

2. vadītājam par vecākiem nosūtīto brīdinājumu jāinformē pašvaldības 

izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības speciālists un attiecīgā bāriņtiesa. 

  

6.
2
 Ja izglītojamā (līdz 18 gadu vecumam) uzvedība izglītības iestādē 

atkārtoti apdraud savu vai citu personu veselību, drošību, dzīvību:  

 6.
2 

1. vadītājam, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes sēdes 

ieteikumiem, ir tiesības ar rīkojumu noteikt, ka pamatizglītības programmā 

paredzētā mācību satura apguvi ne ilgāk par vienu mēnesi mācību gadā 

izglītojamais apgūst ģimenē un par to ir atbildīgi vecāki;  

 6.
2 

2. rīkojumā nosaka kārtību, kādā izglītojamais saņem konsultācijas 

izglītības satura apguvē un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē 

izglītojamā mācību sasniegumus laikā, kamēr mācību satura apguve ir 

īstenojama ģimenē;  
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6.
2 

3. ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no rīkojuma pieņemšanas dienas 

vadītājs par rīkojumu rakstiski (papīra formā vai elektroniska dokumenta formā) 

informē vecākus (vienu no vecākiem), pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi 

vai izglītības speciālistu, attiecīgo bāriņtiesu un sociālo dienestu. Minētās 

iestādes (speciālisti) atbilstoši kompetencei izvērtē esošo situāciju, koordinē un 

veic nepieciešamos pasākumus risinājuma rašanai un, ja nepieciešams, nosūta 

attiecīgo informāciju Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un citām 

institūcijām. 

 6.
2 

4. rīkojums ir saistošs izglītojamā vecākiem un ir spēkā ar tā 

pieņemšanas dienu; 

6.
2 

5. gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ mēneša laikā no rīkojuma 

pieņemšanas dienas nav iespējams veikt darbības, lai izglītojamais turpinātu 

apgūt mācību saturu izglītības iestādē, vadītājam ir tiesības pagarināt izdoto 

rīkojumu uz laiku, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem. Mācību satura apguve 

izglītojamā ģimenē vecāku atbildībā nevar būt ilgāka par trim mēnešiem mācību 

gada laikā.” 

  

 
 Ministru prezidents     V.Dombrovskis 

 

 

 Izglītības un zinātnes ministrs    R.Ķīlis 

 

 

 

Iesniedzējs: 

Izglītības un zinātnes ministrs      R.Ķīlis 

 

 

Vizē: 

Valsts sekretāra vietniece, 

Struktūrfondu un starptautisko finanšu  

instrumentu departamenta direktore, 

valsts sekretāra pienākumu izpildītāja     L.Sīka  
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