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Datums skatāms laika zīmogā 

Nr.1.14/278  

Uz Nr. 1-12/1 Latvijas Republikas tiesībsargam  

 tiesibsargs@tiesibsargs.lv 

 

Pamatojoties uz vēstulē Nr. Nr. 1-12/1 minēto pieprasījumu, informēju, ka saskaņā ar 

2021.gada 30. novembra direktora p.i. rīkojumu Nr.1.2/25, ņemot vērā sociālās korekcijas 

iestādē “Naukšēni” (turpmāk-Iestāde) izveidojušos situāciju, kuras rezultātā Iestādei  pieejamais 

pedagoģisko un uzraudzības darbinieku skaits nebija pietiekams sociālā korekcijas izglītības 

iestādes funkciju izpildei un iestādē ievietoto bērnu tiesību ievērošanas nodrošināšanai, mācību 

process tika pārtraukts līdz 2022.gada 5. janvārim. Visiem audzēkņiem tika piešķirts 

atvaļinājums likumisko pārstāvju apmeklējumam, kuru pienākums ir atvaļinājuma laikā 

nodrošināt bērnu ikdienas aprūpi un atgriešanos Iestādē 2022. gada 4. janvārī.  

1. Plānots, ka pēc bērnu atgriešanās no atvaļinājuma Iestādes speciālistu komanda     

individuāli izlemts par bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, nepieciešamo atbalstu un 

palīdzību.  

2. Lai nodrošinātu speciālistu rekomendāciju, kas sniegtas ārpus iestādes pirms bērna 

ievietošanas Iestādē pēctecību un iesāktā sociālās korekcijas darba turpināšanu,   2021. gada 21. 

decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.881 “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. 

februāra noteikumos Nr. 88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi" “  

(turpmāk- MK noteikumi Nr. 881)  7.1 apakšpunktā ietverta norma, ka piecu darbdienu laikā pēc 

bērna uzņemšanas iestādē tā organizē starpinstitūciju sanāksmi, kurā piedalās bērna likumiskais 

pārstāvis, bērna dzīvesvietas pašvaldības un citu institūciju pārstāvji, kas ir iesaistīti bērna 

sociālās korekcijas darbā, un iestādes pārstāvji, lai saņemtu informāciju par uzvedības sociālās 

korekcijas programmas īstenošanu pašvaldībā, tajā skaitā minētajā programmā paredzēto 

uzdevumu izpildi un sadarbību ar bērna ģimeni. Gadījumā ja bērna dzīvesvietas pašvaldībā 

uzsāktajiem pasākumiem ir jānodrošina pēctecība, tie jāiekļauj bērna individuālajā sociālās 

korekcijas plānā. 

Noteikts, ka par starpinstitūcijas sanāksmju rīkošanu un bērna individuālā sociālās 

korekcijas plāna izstrādi un izpildes kontroli atbildīgs ir Iestādes sociālais pedagogs.  

3.  Likuma “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” 35.pants  

nosaka, ka gadījumos, kad bērns apdraud savu vai citu personu dzīvību vai veselību, bērnu izolē 

no pārējiem bērniem uz laiku, kas nav ilgāks par 48 stundām. MK noteikumi Nr. 881 precizē 

likuma normu par bērna tiesībām izolācijas laikā, izolēšanas kārtību un uzraudzību izolācijas 

laikā. 
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4. Lai bērnus informētu par Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, paredzēts, ka dienas 

laikā pēc bērnu atgriešanās no atvaļinājuma, visi bērni tiks iepazīstināti ar jaunajiem iekšējās 

kārtības noteikumiem. Katram bērnam paredzēts  izskaidrot noteikumus un par to pārkāpumiem 

paredzētos sodus. Bērns iepazīšanos ar noteikumiem apliecina ar parakstu uz speciāli sagatavotas 

veidlapas. Aizpildītā veidlapa tiek ievietota audzēkņa individuālā sociālās korekcijas lietā un 

glabājas pie sociālā pedagoga. Iekšējās kārtības noteikumi jebkurā laikā ir pieejami ikvienam 

bērnam un darbiniekam. Tie atrodas iestādes kancelejā, pedagogu istabā, pie sociālā pedagoga un 

pie informatīvā stenda. Paredzēts, ka noteikumu eksemplārs tiks izsniegts arī katram audzēknim 

personīgi. 

  Noteikts, ka bērnus, kuri tiek ievietoti Iestādē, ar iekšējās kārtības noteikumiem 

iestāšanās dienā iepazīstina sociālais pedagogs.  

5.  Vienlaikus informēju, ka laikā no 2021. gada 14. līdz 27. decembrim 18 Iestādes 

darbinieki, lai apgūtu bērnu tiesības aizsardzības jautājumus un pilnveidotu saskarsmes un 

disciplinēšanas prasmes, piedalījās Latvijas pašvaldību mācību centra rīkotajos bērnu tiesību 

aizsardzības apmācības kursos 40 stundu apjomā. 
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