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Nr.1-19.2/235
Izglītības pārvaldēm
Pašvaldību izglītības speciālistiem
(pēc pievienotā saraksta)

Par izglītojamo drošību
Ņemot vērā dažāda rakstura problēmsituācijas izglītības iestādēs, un it īpaši vardarbības
gadījumu pieaugumu, tostarp arī precedentu Jaunjelgavas vidusskolā, kā arī republikas pilsētu un
novadu pašvaldību funkcijas izglītības jomā, starpinstitucionālās sadarbības lomu, risinot
dažādus ar izglītojamo drošību saistītus jautājumus, kā arī uzsverot bērna (izglītojamā) tiesību un
interešu prioritāti, Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – Kvalitātes dienests) aicina
izglītības iestādes un to dibinātājus aktualizētizglītojamo drošības jautājumu risināšanu izglītības
iestādēs un to organizētajos pasākumos.
Šai sakarā Kvalitātes dienesta skatījumā ir pilnveidojami izglītības iestāžu iekšējo
normatīvo aktu drošības jomā izdošana, to kvalitāte un savlaicīga aktualizēšana, nodrošinot to
atbilstību ārējos normatīvajos aktos noteiktajam un reālajai situācijai izglītības iestādē. Iekšējos
normatīvajos aktos jāparedz regulējums izglītības iestādes (pedagoga) rīcībai izglītojamo
agresīvas vai vardarbīgas uzvedības situācijās, kā arī tajos jābūt ietvertām normām šī regulējuma
ievērošanai.
Ievērojot minēto, Kvalitātes dienests aicina pašvaldību izglītības pārvaldes un izglītības
speciālistus, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties arīar citām pašvaldību institūcijām un
speciālistiem, pievērst pastiprinātu uzmanību izglītojamo drošības jautājumiem izglītības
iestādēs, tostarp iesaistoties iekšējo normatīvo aktu pilnveidē un veicinot izglītojamo tiesību
ievērošanu izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.
Vienlaikus, Kvalitātes dienests informē, ka 2013.gada 21.maijā ir veikti grozījumi Ministru
kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, kas papildinātiar II1 nodaļu „Vadītāja
rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību”, precizējot
arī izglītības iestādes vadītāja kompetenciizglītojamo drošības jautājumos.
Kvalitātes dienests aicina pašvaldību izglītības pārvaldes sniegt informāciju par jebkuru
problēmsituāciju izglītības iestādēs, kuru risināšanā būtu nepieciešams dienesta atbalsts un
kompetence.
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