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Ministru kabineta noteikumu Nr. 1338 

6.4 un 6.5 punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Kārtība nosaka Mežciema pamatskolas (turpmāk- Skolas) darbinieku rīcību, ja: 

1.1. Skolā konstatē, ka izglītojamie lieto atkarību izraisošas vielas; 

1.2. Ir aizdomas vai ir saņemta informācija, ka izglītojamais lieto atkarību izraisošas 

vielas; 

1.3. Ir aizdomas par atkarību izraisošu vielu izplatīšanu Skolā un tās apkaimē; 

1.4. Konstatē, ka blakus Skolai esošajā tirdzniecības vietā izglītojamiem tiek pārdoti 

alkoholiskie dzērieni vai tabakas izstrādājumi. 
 

II. Skolas vadības un darbinieku rīcība 
 

2. Kārtības izpildi skolā īsteno: 

2.1. Skolas direktors – organizē rīcības plāna izstrādi un izpildes kontroli, kā arī 

izglītojamā vecāku (aizbildņu), bāriņtiesas, Valsts policijas un sociālā dienesta 

informēšanu; 

2.2. Klases audzinātājs – organizē izglītojamo izglītošanas darbu klasē, sadarbojas ar 

vecākiem (aizbildņiem), kā arī novēro izglītojamo, kuram konstatētas atkarības 

problēmas; 

2.3. Ārstniecības persona (medmāsa) – piedalās rīcības plāna izstrādē, novērtē 

izglītojamā veselības stāvokli, nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar ģimenes 

ārstu un konsultē vecākus (aizbildņus); 

2.4. Sociālais pedagogs – piedalās rīcības plāna izstrādē, ievāc, sistematizē un apkopo 

informāciju, piesaista un sadarbojas ar nepieciešamajiem speciālistiem, koordinē 

lietas virzību, konsultē vecākus (aizbildņus); 

2.5. Psihologs – sniedz psiholoģisku atbalstu un palīdzību izglītojamam un 

nepieciešamības gadījumā konsultē vecākus (aizbildņus), klasēs darbojas 

preventīvi. 

3. Skolas personāls atbilstoši kompetencei veic tūlītējus pasākumus, ja ir konstatēts vai ir 

aizdomas, ka izglītojamais lietojis, glabājis vai izplatījis atkarību izraisošas vielas: 

3.1. Izglītojamā veselības stāvokļa novērtēšana; 

3.2. Tūlītēja direktora informēšana par notikušo; 
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3.3. Tūlītēja vecāku (aizbildņu) informēšana par notikušo un izsaukšana uz skolu; 

3.4. Ja nepieciešams – neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukšana; 

3.5. Ja iespējams – pārrunas ar izglītojamo (kas lietots, cik daudz lietots); 

3.6. Valsts policijas izsaukšana, ja ir konstatēts vai ir pamatotas aizdomas par narkotisko 

un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, realizāciju vai šo vielu 

lietošanu bez ārsta nozīmējuma; 

4. Skolas darbinieki atbilstoši kompetencei veic šādas profilaktiskas darbības, lai izglītotu 

izglītojamos un veidotu viņu attieksmi pret atkarību izraisošajām vielām: 

4.1. Skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas kontrole; 

4.2. Strādā individuāli vai grupās ar izglītojamiem, kuri ir potenciālajā riska grupā; 

4.3. Izglīto vecākus par atkarību izraisošo vielu lietošanas pazīmēm, ietekmi un sekām 

uz nenobriedušu organismu; 

4.4. Mācību gada noslēgumā veic sava darba novērtēšanu un turpmāko uzdevumu 

plānošanu. 

5. Skolā veic šādas darbības, lai novērstu atkarību izraisošo vielu lietošanu: 

5.1. Izglītojamo sekmju pārraudzīšana; 

5.2. Sadarbība ar vecākiem (aizbildņiem); 

5.3. Regulāra preventīvo pasākumu organizēšana skolā sadarbībā ar citām institūcijām; 

5.4. Sadarbība ar kompetentām institūcijām konkrētu gadījumu risināšanā. 

6. Atbilstoši Kārtībā atrunātām kompetencēm tiek nodrošināta katras situācijas risināšanas 

gaitas dokumentēšana, atzīmējot visas darbības, iesaistītās personas un institūcijas. 

7. Tiek ievērots princips, ka izglītojamo, kurš pārkāpis Skolas iekšējās kārtības 

noteikumus, nepieciešams ne tikai sodīt, bet arī veicināt pozitīvas pārmaiņas izglītojamā 

uzvedībā. 

8. Sarežģītu situāciju gadījumos (ja izglītojamā vecāki informēti par nepieciešamību 

nodrošināt bērnam speciālistu palīdzību, bet šo pienākumu nav pildījuši, ja skolas 

darbinieks konstatē, ka ir pamatotas aizdomas, ka netiek nodrošināta pienācīga 

uzraudzība un aprūpe) Skolas direktors informē sociālo dienestu. 
 

III. Noslēguma jautājums 
 

9. Iekšējās kārtības noteikumi stājas spēkā 2021.gada 4.oktobrī. 

 

 

 

 

Direktore        A.Priedīte 

 

 

 

 


