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Kopsavilkums

Viena no nopietnākajām izglītības problēmām mūsdienu Latvijā ir dažu izglī-
tojamo nihilistiskā uzvedība, ignorējot atzītās uzvedības normas un apdraudot citu 
personu psihoemocionālo labklājību, veselību, drošību un dzīvību . Ir pietiekami grūti 
samērot vairākuma (piemēram, klases) un mazākuma (t . s . problēmbērna) intereses, 
īpaši ja viens izglītojamais apdraud vai traucē mācību procesu visai klasei .

Rakstā ir analizēti normatīvo aktu grozījumi, kas ir vērsti uz agresīvas uzvedī bas 
pārtraukšanu, vienlaikus paredzot noteikt atbalstu izglītojamajam – pārkāpējam . Tomēr 
ieviestais jauninājums tiesiskajā regulējumā rada virkni problēmu, t . i ., šobrīd ir atļauts 
individuāli strādāt ar agresīvu izglītojamo, paredzot iespēju noteikt papildu atbalsta 
pa sākumus, kā arī iesaistīt problēmas risināšanā pašvaldību . Tomēr joprojām galvenā 
problēma, lai veiksmīgi izmantotu normatīvajos aktos noteiktos instrumentus, ir finanšu 
un kompetento personālresursu trūkums, kā arī nepietiekamas izglītības iestāžu dar bi-
nieku juridiskās un pedagoģiskās zināšanas . Tāpēc mēģinājumi ierobežot konkrēta 
iz glītojamā agresīvu uzvedību var novest pie jauniem pārkāpumiem vai problēmām .

Viena no iespējām, kura līdz šim nav pietiekami izmantota, lai mazinātu discip-
līnas pārkāpumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs, ir līgums par 
bērnu izglītošanu izglītības iestādē .

Atslēgvārdi: disciplīna, līgums par bērna izglītošanu izglītības iestādē, dis ciplīnas 
pārkāpumu novēršana, izglītojamie, problēmbērni .

Ievads

Viena no nozīmīgākajām problēmām vispārējās izglītības un profesionālās izglī-
tības iestādēs ir izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošana un iz glītojamā 
pienākumu apzinīga un godprātīga pildīšana . Šobrīd gandrīz katra izglītības iestāde ir 
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“spiesta” izlietot ievērojamus resursus, lai cīnītos ar t . s . disciplīnas pārkā pumiem, 
piemēram, mācību stundu/nodarbību neapmeklēšanu bez attaisnojoša iemesla 
(bas tošanu), mājas darbu nepildīšanu, smēķēšanu un alkoholisko dzērienu lietošanu 
izglītības iestādē, pedagogu un citu izglītības iestāžu darbinieku prasību ignorē-
šanu u .  c ., dažiem izglītojamajiem (dažādu veselības, audzināšanas, sociālo, psiho-
loģisko u . c . problēmu dēļ) atklāti ignorējot vispāratzītās uzvedības normas, ar savu 
nihi lis tisko un būtībā prettiesisko uzvedību apdraudot citu personu veselību, psiho-
emocionālo labklājību, drošību, dzīvību, traucējot mācību un audzināšanas procesu .

Turklāt bieži vien disciplīnas problēmas parādās jau pirmsskolā vai sākum-
skolā, tostarp pašam pārkāpējam pietiekami labi apzinoties, ka sava vecuma dēļ viņš 
faktiski paliks nesodīts (piemēram, ignorējot mutiskos aizrādījumus, kā arī no noteikta 
vecuma apzinoties, ka no izglītības iestādes līdz pamatizglītības ieguvei vai 18 gadu 
sasniegšanai faktiski nav iespējams izglītojamo atskaitīt, savukārt audzinoša rakstura 
piespiedu līdzekļu piemērošana ir pietiekami komplicēta, laikietilpīga pro cedūra 
(Likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”) . Arī vecāki 
šajās problēm situācijās vai nu nostājās pārkāpēja pusē (faktiski aizstāvot savu bērnu), 
vai dažādu sociālo, finanšu vai veselības problēmu dēļ pietiekami maz interesējas par 
savu bērnu, vai arī uzskata, ka izglītības iestādei ir jārisina tās problēmas, kuras nespēj 
atrisināt paši vecāki ģimenē .

Izglītības likuma 1 . panta 4 . punktā ir noteikts, ka izglītība ir sistematizētu zinā-
šanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts . Izglītības 
process ietver mācību un audzināšanas darbību . Izglītības rezultāts ir personas 
zināšanu, prasmju un attieksmju kopums (Izglītības likums) . Tādējādi audzināšanas 
darbs, uzvedības noteikumu izveide un ievērošana, kā arī disciplīnas nodrošināšana, 
disciplīnas pārkāpumu un to iespējamības novēršana izglītības iestādē, ir neatņemams 
mūsdienu izglītības komponents .

Šajā kontekstā ir jāatzīmē 2013 . gada augusta beigās publicētā “DNB Latvijas 
barometra” pētījuma rezultāti, kas liecina, ka lielākā daļa aptaujāto par vissteidzamāk 
risināmo problēmu Latvijas vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs 
uzskata disciplīnas trūkumu izglītojamo vidū (“DNB Latvijas barometrs” Nr . 61, 
Izglītība) .

Jāatzīmē, ka šis raksts turpina autora iesākto pētījumu par vispārējās izglī-
tības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo drošības, disciplīnas un kavējumu 
novēršanas problēmām (Mihailovs, 2012; Mihailovs, 2014) .

Raksta mērķis  – analizēt disciplīnas pārkāpumu novēršanas tiesiskā regulē-
juma aktuālos aspektus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī 
analizēt iespējas izmantot līgumu par bērna izglītošanu izglītības iestādē kā vienu no 
audzināšanas līdzekļiem .

Materiāls un metodes – normatīvo aktu un to projektu analīze, izglītības vadības 
prakses analīze .

https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr61.pdf
https://www.dnb.lv/sites/default/files/dnb_latvian_barometer/documents/2012/dnb-latvijas-barometrs-petijums-nr61.pdf
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Rezultāti

Audzināšanas jautājumu aktualizācija vispārējās izglītības un profesionālās 
izglītības iestādēs ir notikusi aptuveni pirms pieciem gadiem (līdz tam audzināšana 
bija it kā palikusi izglītības iestāžu darbības “novārtā” (Špona, Čamane, 2009), tostarp 
iz glītojamo un izglītības iestāžu darbinieku drošības garantiju kontekstā) .

Izglītības un zinātnes ministrija, reaģējot uz vairākiem sabiedrības uzmanību 
piesaistījušiem notikumiem (pārsvarā vardarbības izpausmēm izglītības iestādēs), 
2012 . gada vasarā izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2009 . gada 24 . novembra noteikumos Nr . 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma 
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos””, paredzot, ka, 
pamatojoties uz pedagoģiskās padomes ieteikumu, izglītības iestādes direktors agresīviem 
bērniem, kuri apdraud citu personu veselību un drošību, var noteikt aizliegumu uz laiku 
(līdz vienam mēnesim) apmeklēt izglītības iestādi, t . i ., noteikt pamatizglītības programmā 
paredzētā satura apguvi ģimenē . Ja mēneša laikā nebūs iespējams atrisināt problēm-
situāciju, izglītības iestādes direktors var pagarināt aizliegumu par diviem mēnešiem .

Lai gan šis noteikumu projekts ir izraisījis samērā plašas speciālistu un sabied-
rības diskusijas, vērtējot to dažādi, kā liecina pētījumi, “vairāk nekā puse jeb 56% 
Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem atbalsta ieceri 
apmācīt agresīvos skolēnus mājās” (aptauja: lielākā daļa iedzīvotāju atbalsta ieceri agre-
sīvos skolēnus apmācīt mājās), faktiski redzot to kā vienīgo risinājumu citu izglītojamo 
drošības garantēšanai .

Tomēr šāda regulējuma ieviešana varēja radīt vairākas būtiskas problēmas:
 1 . Lai gan mācības bija paredzēts organizēt ģimenē, nodrošinot pedagogu 

konsultācijas, šajā situācijā bērnam faktiski bija liegta pamatizglītības ieguve 
pilnā apjomā (kas negatīvi varēja ietekmēt turpmāko mācību procesu), kā arī 
varēja tikt traucēta bērna adaptācija un socializācija klasē / izglītības iestādē . 
Vienlaikus nebija skaidrs, kā šajā gadījumā tiks nodrošināta atbilstošo speciā-
listu, piemēram, sociālā pedagoga, psihologa, logopēda, ārsta, mērķtiecīga un 
regulāra palīdzība? Ko darīt, ja bērns ir ar speciālām vajadzībām un agresīvu 
uzvedību izraisa veselības traucējumi? Jāņem vērā, ka daļa t . s . problēmbērnu, 
kuri neievēro uzvedības noteikumus izglītības iestādē, pietiekami labi mācās, 
“ar prieku iet skolā” .

 2 . Ir diskutabli, vai atrašanās ģimenē, mājās, kur ir atšķirīgs dienas režīms un 
disciplīnas prasības, veicinās izglītības iestādes iekšējās kārtības ievērošanu, 
ļaus sekmīgāk risināt komunikācijas problēmas ar citiem bērniem un pieaugu-
šajiem, kā arī neveicinās vēl lielāku problēmbērnu atstumtību . Turklāt jāņem 
vērā, ka bieži vien t . s . problēmbērni nāk no problemātiskām ģimenēm .

 3 . Nebija skaidrs, kā tiks nodrošināta pienācīga bērna uzraudzība, ja vecāks / vecāki, 
kuri nav audzināšanas speciālisti, strādā, dzīvo ārzemēs, vai arī, ja vecāki 
nespēj tikt galā ar bērnu, bērnam klaji ignorējot savu vecāku viedokli, vērtību 
sistēmu utt .
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 4 . Nebija skaidrs, kā tiks nodrošināta bērna reintegrācija izglītības iestādē, 
klasē, grupā, pēc šī “attaisnotā” kavējuma . Vai skolēna prombūtne sekmēs 
bērna disciplīnu, mainīs viņa uzskatus un vērtību sistēmu? Vai izglītības 
programmas apguve ģimenē netiks uztverta par izglītības iestādes kolektīva 
bezspēcības atzīšanu?

 5 . Aizliegums uz laiku (līdz vienam mēnesim) apmeklēt izglītības iestādi, t .  i ., 
izglītības iestādes direktora lēmums noteikt pamatizglītības programmā 
paredzētā satura apguvi ģimenē, ir satura izvēles administratīvais akts . Līdz 
ar to aktualizējas jautājums par izglītības iestādes administrācijas juridis-
kajām zināšanām, lai spētu kvalitatīvi sagatavot un atbilstoši pamatot šādu 
administra tīvo aktu . Turklāt, ja šis administratīvais akts tiktu apstrīdēts, 
problēmas risināšana kavētos .

Ņemot vērā vairākus argumentus, kuri tostarp ir minēti šajā rakstā, izstrādātā 
Ministru kabineta noteikumu projekta virzība tika apturēta . Tādējādi šobrīd Latvijā 
nepastāv iespējas (pretēji vairāku valstu  – Kanādas, Lielbritānijas, Vācijas, Somijas 
noteiktajam) kaut uz laiku aizliegt agresīvajam izglītojamajam apmeklēt izglītības 
iestādi .

2013 . gada pavasarī tika izstrādāts jauns Ministru kabineta noteikumu 
projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009 . gada 24 . novembra noteikumos Nr . 1338 
“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 
pa sākumos”” (pieņemti 2013 . gada 21 . maijā), kurā tika noteikts: ja pedagogs konstatē, 
ka izglītojamais rada apdraudējumu citiem, viņš par to informē izglītības iestādes 
direktoru, kurš, ja nepieciešams, nodrošina, ka izglītojamajam tiek mainīta mācību 
vieta, t . i ., viņam tiek nodrošināta cita telpa, kurā viņu pieskata izglītības iestādes 
atbalsta personāls vai kāds cits pedagogs (mācības citā telpā tiek nodrošinātas vienu 
mācību stundu vai pilnu mācību dienu) . Par radušos situāciju izglītības iestādes direk-
tors informē izglītojamā vecākus, tostarp norādot par nepieciešamību sadarboties ar 
izglītības iestādi .

Ievērojot situācijas nopietnību, izglītības iestādes direktors nosaka atbalsta 
personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un viņa 
ve cākiem, izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstīgi izglītojamā vajadzībām un situā-
cijai, tostarp pēc vajadzības pieaicinot nepieciešamos speciālistus, un sadarbojoties ar 
izglītības iestādes dibinātāju – pašvaldību (Ministru kabineta 2009 . gada 24 . novembra 
noteikumi Nr . 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs 
un to organizētajos pasākumos”; Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi 
Ministru kabineta 2009 . gada 24 . novembra noteikumos Nr . 1338 “Kārtība, kādā nodro-
šināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”” sākot-
nējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)) .

Tomēr arī šis risinājums izglītības iestāžu vadības praksē rada vairākas problē mas, 
piemēram, ko darīt, ja agresīvais izglītojamais atsakās pakļauties pedagoga vai izglītības 
iestādes direktora norādījumam un mainīt mācību telpu (vai šajā gadījumā mācību telpa 
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ir jāmaina visai klasei), ko darīt, ja izglītības iestādē nav atbalsta personāla un no tiešo 
pienākumu pildīšanas brīvo pedagogu, kuri varētu strādāt ar “izolēto” izglītojamo, cik 
bieži šādā veidā izglītojamo var izolēt (jo izglītības iestāžu darbības praksē ir gadījumi, 
kad izglītojamajam vairāku mēnešu laikā katru dienu tiek mainīta mācību vieta), kādi 
dokumenti ir nepieciešami, lai fiksētu šādu situāciju (pedagoga ziņojums par izglīto-
jamo pārkāpumiem, izglītības iestāžu direktora rīkojums par mācību vietas maiņu un 
atbildīgo darbinieku pienākumiem, strādājot ar šo izglītojamo, sarakste ar vecākiem un 
pašvaldību, individuālais mācību plāns vai atbalsta pasākumu plāns, citi dokumenti)? 
Vai šajā gadījumā izglītības iestādei ir pietiekama kapacitāte, lai risinātu šīs problēmas? 
Vai izglītības iestāde atbalsta pasākumu īstenošanas gaitā ir tiesīga noteikt izglītoja-
majam pienākumu apmeklēt / konsultēties pie speciālistiem, kas nestrādā šajā izglītības 
iestādē, bet, piemēram, strādā pašvaldībā vai citā iestādē, ar kuru ir noslēgts sadarbības 
līgums? (Metodiskie ieteikumi darbā ar skolēniem, kuriem ir agresīvā uzvedība, 2012 .)

Ir pietiekami grūti samērot vairākuma (piemēram, klases) un mazākuma (problēm-
bērna) intereses, īpaši ja viens bērns fiziski apdraud apkārtējos un traucē mācību 
procesu visai klasei/izglītības iestādei . Tomēr, kā jau ir norādīts, piedāvājot ieviest šāda 
problēm bērna atbalsta pasākumu kopumu, pēc būtības palika nerisinātas vairākas citas 
problēmas .

Jāatzīmē, ka jau 2008 . gadā autors ir izteicis priekšlikumu izstrādāt izglītības 
iestāžu kavētājiem un izglītojamajiem, kuriem ir būtiskas uzvedības un audzinā-
šanas problēmas, īpašu sociālās audzināšanas / korekcijas programmu (nosaukums 
ir diskutē jams), kuru varētu īstenot dažas izglītības iestādes (piemēram, viena lielajā 
pašvaldībā vai pašvaldību grupā), piedāvājot šīm personām palīdzību (t . sk . nepiecie-
šamo speciālistu atbalstu) un izglītības ieguves iespējas . Turklāt izglītojamo varētu 
pārcelt šajā programmā bez vecāku piekrišanas, pamatojoties uz pedagoģiskās 
padomes ie teikumu, saskaņojot šādu pārcelšanu ar pašvaldību un, ja, piemēram, 
nepieciešams valsts līmenī, ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (plašāk 
sk . Mihailovs, 2012) .

Kā vēl vienu izeju disciplīnas problēmu risināšanai izglītības iestādē, autora 
skatījumā, var izmantot jau šobrīd normatīvajā aktā noteikto iespēju slēgt ar izglītības 
iestādi līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi (ko pašreiz paredz Izglītības likuma 
57 . panta 3 . punkts) . Lai gan pašreiz šāda līguma slēgšana ir paredzēta kā vecāka tiesības 
bērna izglītošanas nodrošināšanai, tā būtu paplašināma . Pašlaik, pēc autora rīcībā 
esošās informācijas, šādu līgumu slēgšanu praktizē aptuveni 3% vispārējās izglītības 
iestāžu un dažas profesionālās izglītības iestādes, kuras šo praksi vērtē kā veiksmīgu .

Raksta autora skatījumā šajā līgumā, kuru var slēgt izglītības iestāde un vecāks / 
vecāki, bet, piemēram, no 11 gadiem (laiks, no kura var piemērot audzinoša rakstura 
piespiedu līdzekļus) arī izglītojamais (likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 
piemērošanu bērniem”), varētu detalizēt pušu savstarpējās tiesības un pienākumus 
(jo  normatīvie akti regulē tikai vispārējā rakstura jautājumus), savukārt nepiecieša-
mības gadījumā šo līgumu varētu parakstīt arī pašvaldība, kurai saskaņā ar likuma “Par 
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pašvaldībām” 15 . panta 4 . punktā noteikto, ir autonomā funkcija “gādāt par iedzīvotāju 
izglītību” (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iegūšanā (likums “Par pašvaldībām”)), kā arī noteikt pušu atbildību, 
dažādus atbalsta pasākumus un strīdu risināšanas mehānismus (piemēram, attīstot 
mediāciju izglītības iestādēs) . Šāds līgums būtu nozīmīgs instruments, nosakot izglī-
tības iestādes un vecāku savstarpējās sadarbības principus, ka arī veicinot gan paša 
izglī tojamā, gan viņa vecāku atbildību, izglītojamā tiesisko uzvedību un izglītības 
iestādē noteiktās iekšējās kārtības ievērošanu .

Vienlaikus raksta autors apzinās, ka minētais līgums nebūs universāls instru-
ments visu disciplīnas problēmu risināšanai izglītības iestādē, drīzāk tam piemīt morāla 
(un arī juridiska) rakstura spēks (ietekme), uzlabojot pušu komunikāciju un samazinot 
gadījumus, kad pārkāpējs ne tikai izvairās no atbildības par izdarīto, bet dažreiz, dažādu 
iemeslu dēļ (kā norāda paši pedagogi – viņu aizņemtības un laika trūkuma, kā arī juri-
disko zināšanu nepietiekamības dēļ) viņam pat netiek aizrādīts, kā arī pārkāpējs un viņa 
vecāki neatzīst vai ignorē izglītības iestādes centienus noteikt problēmbērnam atbalsta 
pasākumus .

Secinājumi

Latvijas Republikā līdz šim ir noteiktas tikai vispārēja rakstura prasības izglīto-
jamā uzvedībai un audzināšanai izglītības iestādē, atstājot izglītības iestāžu autonomai 
kompetencei vairāku būtisku audzināšanas, disciplīnas un uzvedības jautājumu risinā-
juma izvēli un attiecīgu noregulējumu .

Šobrīd spēkā esošie disciplīnas pārkāpumu novēršanas normatīvie akti un 
mehānismi ir nepilnīgi vai ir pietiekami komplicēti, piemērošanas procesā prasot gan 
ju ridiskās zināšanas un izglītības iestāžu vadības zināšanas, gan finanšu un cilvēkre-
sursus, kuru trūkums vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs ir acīm-
redzams . Arī izglītības iestāžu dibinātāji  – pašvaldības  – dažādu iemeslu dēļ šobrīd 
nespēj pie tiekami atbalstīt izglītības iestādes, to vadītājus/kolektīvu .

To pietiekami spilgti apliecināja t . s . Jaunjelgavas gadījums . Viena izglītojamā 
vardarbība parādīja izglītības iestādes, pašvaldības, tiesībsargājošo iestāžu darbinieku 
zināšanu trūkumu un nespēju risināt situāciju pēc būtības, kā arī faktiski noveda pie 
vainīgās personas un viņas vecāku tiesību pārkāpumiem, tostarp vismaz daļēji ļaujot 
izvairīties no atbildības (piemēram, sk . Piekāst likumu, 2013) .

Kopumā jaunpieņemtais tiesiskais regulējums, nosakot izglītības iestādes direk-
tora rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, 
šobrīd pilnībā nesasniedz savu mērķi un ir pārskatāms, meklējot jaunus ceļus (t . sk . 
pedagoģiskos un tiesiskos) kā nodrošināt izglītojamo drošību un novērst disciplīnas 
pārkāpumus izglītības iestādēs . Viens no šādiem risinājumiem ir nepieciešamība piln-
veidot līguma par bērna izglītošanu izglītības iestādē regulējumu izglītību regulējošos 
normatīvajos aktos, kā arī popularizēt šī līguma piemērošanas praksi .
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 Contract for a Child’s Education in  
Educational Establishment and Prevention of  
Breaches of Discipline in Latvia

Abstract

One of the most serious social and educational problems in contemporary Latvia 
is the nihilistic behaviour of particular educates ignoring the established legal order 
and endangering the psycho-emotional welfare, health, safety, life of other persons . 
It is extremely hard to balance the interests of the majority (a class) and the minority 
(a problem child); especially in case a single child disturbs the study process for the 
entire class .

The aim of the topic is to analyse actual aspects of the prevention of breaches 
of discipline in general and vocational educational establishments and the possibilities 
to use a contract for a child’s education as an upbringing tool .

Materials and methods used in the study include the analysis of regulations and 
its projects, Educational Management Practice .

In summer 2012, the Latvian society was debating about the proposal of 
the Ministry of Education and Science, which provides that, basing on the suggestion 
of the school board, the head of an educational establishment can impose a ban on 
aggressive children who endanger the health or safety of other persons – to prohibit 
them to attend the educational establishment for a definite time period (up to a month), 
i .e ., to order in their families the acquisition of the educational content provided in 
the basic education programme . In case it is impossible to solve the problem situation 
within a month, the principal of the educational establishment can extend the ban up 
to two months .

This solution was not approved; therefore, in spring 2013 the proposal was elabo-
rated and accepted, providing the possibility to isolate the aggressive educate with 
the implementation of special social-pedagogic support .

Such a solution can cause several essential problems: mostly human and finance 
resources and legal and pedagogical knowledge of the administration and support stuff 
of educational institutions, working separately with this aggressive educate .

Therefore, new regulation, protecting educates’ safety, is quite human and 
optimal, but much more complicate is the implantation of this regulation in the educa-
tional establishments .

One possibility, which has so far been under-utilized to minimize breaches 
of discipline in general and vocational educational establishments, is a contract for 
a child’s education in educational establishment .

Keywords: discipline, contract for a child’s education in educational establish-
ment, discipline breach prevention, educates, problem children .
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