Izglītības likuma 50.panta 1.punktā noteikts, ka
par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kas sodīta par
tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no
sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), izņemot
gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas
Ministru kabineta noteikta institūcija, izvērtējusi, vai tas
nekaitē izglītojamo interesēm, ir atļāvusi strādāt par
pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu
kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu.

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Ministru
kabineta 2014.gada 15.aprīļa noteikumi Nr.195
„Kārtība, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja strādāt par
pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu
kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu,
nekaitēs izglītojamo interesēm”.
Šo noteikumu 2.punkts paredz, ka Izglītības
kvalitātes valsts dienests (turpmāk – kvalitātes dienests)
izvērtē, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas
bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk
smagu noziegumu, nekaitēs izglītojamo interesēm.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta
piektajā daļā noteikts, ka izglītības iestādēs, kurās
uzturas bērni, bērnu pasākumos un tādos pasākumos,
kuros piedalās bērni, nedrīkst strādāt personas:
1. kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem,
kas
saistīti
ar
vardarbību
vai
vardarbības
piedraudējumu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai
noņemšanas;
2. kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem
pret tikumību un dzimumneaizskaramību — neatkarīgi
no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
3. kurām tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā
noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus.

1. Iesniegums atļaujas saņemšanai

3. Iesnieguma izvērtēšana

Persona iesniedz kvalitātes dienestā iesniegumu
atļaujas saņemšanai, kuram pievieno:
1. dzīvesgaitas aprakstu (CV);
2. nolēmumu kriminālprocesā, ar kuru persona
atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā;
3. citus dokumentus, kuriem pēc personas
ieskatiem ir nozīme jautājuma izskatīšanā un kuri
apliecina
iesniegumā
norādītās
informācijas
pamatotību;
4. dokumentu, kas apliecina samaksu par
iesnieguma izvērtēšanu (iesnieguma izvērtēšana ir
maksas pakalpojums).
Samaksa par iesnieguma izvērtēšanu (EUR
69.60)
jāpārskaita
uz
kvalitātes
dienesta
(Reģ.Nr.90001259032) Valsts kases TRELLV22
kontu
LV87TREL2150173005000
(maksājuma
mērķis - 21499 kods. Vārds, Uzvārds, personas kods.
Iesnieguma izvērtēšana).

1. Komisija iepazīstas ar iesniegumu un pievienotajiem
dokumentiem un personu uzaicina uz komisijas sēdi.
2. Komisija sēdes laikā uzklausa personu un uzdod
jautājumus.
3. Komisija pieņem lēmumu slēgtā sēdē ar balsu
vairākumu.
4. Ievērojot balsošanas rezultātā pieņemto lēmumu, tiek
sagatavots komisijas atzinums:
4.1. par tiesībām strādāt ar izglītojamajiem;
4.2. par ierobežojumiem strādāt par pedagogu
atsevišķās izglītības mērķgrupās;
4.3. par atteikumu strādāt ar izglītojamiem.
5. Kvalitātes dienests, pamatojoties uz komisijas
atzinumu, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
5.1. par atļaujas izsniegšanu, ja tiek konstatēts, ka
pedagoga rīcība neradīs kaitējumu izglītojamo
interesēm;
5.2. par atļaujas izsniegšanu ar ierobežojumiem
strādāt par pedagogu atsevišķās izglītības
mērķgrupās, ja tiek konstatēts, ka pedagoga
rīcība iespējams var kaitēt atsevišķām izglītības
mērķgrupām;
5.3. par atteikumu izsniegt atļauju, ja tiek konstatēts,
ka pedagoga rīcība kaitē izglītojamo interesēm.

Iesniegumu (tā paraugs ir pieejams kvalitātes
dienesta tīmekļa vietnē www.ikvd.gov.lv sadaļā
„Iepriekš sodīto personu izvērtēšana”) un pievienotos
dokumentus kvalitātes dienestā iesniedz klātienē,
nosūtot pa pastu vai elektroniski. Elektroniski iesniegti
dokumenti tiek pieņemti izvērtēšanai, ja tie ir
parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem
pievienots laika zīmogs.

2. Komisija
Kvalitātes dienests ir izveidojis Iepriekš sodīto
personu izvērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija),
kurā iekļauti:
1. trīs kvalitātes dienesta pārstāvji;
2. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis;
3. Valsts policijas pārstāvis;
4. Ģenerālprokuratūras pārstāvis;
5. Biedrības „Vecāki par izglītību” pārstāvis;
6. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
pārstāvis;
7. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrības pārstāvis.

Informācijai
Par noziedzīgu nodarījumu atzīstams ar nodomu (tīši) vai
aiz neuzmanības izdarīts kaitīgs nodarījums (darbība vai
bezdarbība), kurš paredzēts Krimināllikumā un par kura
izdarīšanu draud kriminālsods. (Krimināllikuma 6.pants)
Kriminālpārkāpums
ir
nodarījums,
par
kuru
Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku
no piecpadsmit dienām, bet ne ilgāku par trim mēnešiem
(īslaicīga brīvības atņemšana), vai vieglāka soda veids.
(Krimināllikuma 7.pants)
Izglītības kvalitātes valsts dienests

Mazāk smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru
Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku,
ilgāku par trim mēnešiem, bet ne ilgāku par trim gadiem,
kā arī nodarījums, kurš izdarīts aiz neuzmanības un par
kuru Krimināllikumā paredzēta brīvības atņemšana uz
laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem. (Krimināllikuma
7.pants)
Noziedzīgs nodarījums atzīstams par izdarītu ar nodomu
(tīši), ja persona to izdarījusi ar tiešu vai netiešu nodomu.
Noziedzīgs nodarījums atzīstams par izdarītu ar tiešu
nodomu, ja persona apzinājusies savas darbības vai
bezdarbības kaitīgumu un to apzināti veikusi vai
pieļāvusi vai arī apzinājusies savas darbības vai
bezdarbības kaitīgumu, paredzējusi nodarījuma kaitīgās
sekas un vēlējusies to iestāšanos.
Noziedzīgs nodarījums atzīstams par izdarītu ar netiešu
nodomu, ja persona apzinājusies savas darbības vai
bezdarbības kaitīgumu, paredzējusi nodarījuma kaitīgās
sekas un, kaut arī šīs sekas nav vēlējusies, tomēr apzināti
pieļāvusi to iestāšanos. (Krimināllikuma 9.pants)

Konsultācijas var saņemt
Izglītības kvalitātes valsts dienestā,
tālruņi: 67367202 vai 67507833.
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