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Metodiskie ieteikumi 
darb ā ar Rēzeknes novada pašvald ības administrat īvajā teritorij ā dzīvojošo b ērnu, kurš 

pie ļauj normat īvo aktu p ārkāpumus 
 

1. Darbs ar Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu, 
kurš pieļauj normatīvo aktu pārkāpumu, tiek organizēts trijos posmos, ievērojot 
pakāpeniskuma principu. 

2. Katra darba posma mērķis – nepieļaut, lai bērns izdara pārkāpumu. Ja iepriekšējā darba 
posmā nav pozitīva rezultāta, tiek uzsākts nākošais darba posms.  

 

2.1. Katra no Ieinteresētājām iestādēm, konstatējot vairākkārtējos bērna izdarītos 
pārkāpumus, kas varēja rasties viņa vecāku bezdarbības, bezatbildības vai 
nolaidības dēļ, iesniedz Bāriņtiesā materiālus, kas apliecina problēmas 
aktualitāti, kā arī pārkāpumu izdarīšanas faktus un pakāpeniskuma principa 
piemērošanu (to izskatīšanas procesā) apstiprinošos materiālus, uz kuru pamata 
Bāriņtiesa var uzsākt trešo darba posmu. 

3. Pirmais posms   

3.1. Izglītības iestādē izdarītos normatīvo aktu pārkāpumus fiksē rakstveidā (tie var 
tikt noformēti kā klases audzinātāja un bērna sarunu protokoli, bērna 
paskaidrojumi, problēmas ziņojumi vecākiem, problēmas ziņojumi 
administrācijai, izglītības iestādes atbalsta personāla/sociālā pedagoga 
dokumentācija, izraksts no administrācijas sanāksmes protokola u.c.). 

3.2. Darbu ar bērnu, kurš ir vispārizglītojošas skolas audzēknis, skolā organizē 
ievērojot pakāpenību atbilstoši Shēmai Nr.1 „Ja izglītojamais pārkāpis skolas 
iekšējās kārtības noteikumus”. 

 
3.3. Izglītības iestāde, atkarībā no pārkāpuma smaguma, izvērtējot bērna 

pārkāpumu, vecāku sadarbību ar skolu, raksta problēmziņojumu Sociālajam 
dienestam - sociālā atbalsta un palīdzības saņemšanai vai nepilngadīgo lietu 
inspektoram - administratīvo ietekmēšanas mēru piemērošanai. 

4. Otrais posms  (darbā ar bērnu iesaistās Sociālais dienests un nepilngadīgo lietu 
inspektors) 

4.1. Saņemot problēmziņojumu no Skolas, Sociālā dienesta sociālie darbinieki  
darbam ar bērniem un ģimenēm, veic sociālo darbu ar bērnu un viņa ģimeni: 

1) apseko ģimenes apstākļus, sastādot sadzīves apstākļu apsekošanas aktus; 

2) veic pārrunas ar bērnu un viņa vecākiem; 

3) veic bērna dzīves vietas kaimiņu u.c. personu aptauju. 

4) lemj par sociālā atbalsta programmas izstrādi 

 

4.2. Gadījumos, kad ģimene nav gatava sadarboties, sociālie darbinieki informē par 
to nepilngadīgo lietu inspektoru un, nepieciešamības gadījumā, bāriņtiesu. 

4.3.  Nepilngadīgo lietu inspektors, veicot ar likumu uzliktās funkcijas: 

1) brīdina vecākus par vecāku pienākumu nepildīšanu; 

2) sastāda administratīvo protokolu par vecāku pienākumu nepildīšanu; 

3) sastāda administratīvo protokolus par pārkāpumu un nosūta tos izskatīšanai un 
lēmuma pieņemšanai  Administratīvajā komisijā. 
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4.3. Administratīvā komisija pieņem lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu 
bērnam vai viņa vecākiem, pēc vajadzības pieaicinot sēdē piedalīties sociālo 
pedagogu, skolas pedagogu, un par pieņemto lēmumu paziņo Sociālajam 
dienestam. 

5. Trešais posms  (darbā ar bērnu iesaistās bāriņtiesa)  

5.1. Skola, atkarībā no pārkāpuma smaguma, izvērtējot bērna pārkāpumu, vecāku 
sadarbību ar Skolu, raksta problēmziņojumu Sociālajam dienestam vai 
nepilngadīgo lietu inspektoram. 

 

5.2. Ja problēmziņojumu saņem Sociālais dienests, tā darbinieki turpina veikt sociālo 
darbu ar bērnu un viņa ģimeni. Gadījumos, kad ģimene nav gatava līdzdarboties, 
informē par to nepilngadīgo lietu inspektoru un bāriņtiesu. 

 
5.3. Nepilngadīgo lietu inspektors veic ar likumu uzliktās funkcijas, brīdinot vecākus 

un bērnus, sastādot administratīvos protokolus un nosūtot tos izskatīšanai un 
lēmuma pieņemšanai uz Administratīvo komisiju. 

 
5.4. Konstatējot atkārtotu, vairākkārtēju likumpārkāpumu pieļaušanu, kas radušies 

vecāku bezdarbības, bezatbildības vai nolaidības dēļ, jebkura no Ieinteresētajām 
iestādēm ir tiesīga iesniegt Bāriņtiesā problēmziņojumu un visu dokumentu un 
materiālu kopijas, kas apstiprina problēmas aktualitāti, kā arī materiālus, kas 
apliecina likumpārkāpumu izdarīšanas faktus un pakāpeniskuma principa 
piemērošanu likumpārkāpumu izskatīšanas procesā (pārkāpumu izskatīšanas 
procesu un pieņemtos lēmumus). 

5.5. Bāriņtiesa izskata bērna un viņa ģimenes lietu, pieņemot lēmumu par aprūpes 
tiesību atņemšanu bērna vecākiem un turpmāko ārpusģimenes aprūpes formu 
bērniem vai lietas izbeigšanu. 

6. Darbs ar bērniem, kuri ieguvuši pamatizglītību un neturpina mācības izglītības 
iestādēs, tiek veikts, sākot ar 2. darba posmu, informējot par šiem gadījumiem Sociālo 
dienestu un nepilngadīgo lietu inspektoru. 

7. Sadarbība starp Ieinteresētajām iestādēm ir norādīta shēmā Nr.2 “Darbs ar bērniem, kuri 
pieļāvuši normatīvo aktu pārkāpumus ”. 

 


