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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

Kārtība, kādā novērš un kontrolē atkarību izraisošo vielu lietošanu, 

glabāšanu vai izplatīšanu 

Rīgā 

2013. gada 10. janvārī       Nr.1 
Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

 72.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 

 24.novembra noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

 drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 

 

1. Kārtība izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos”, lai novērstu atkarību izraisošo vielu lietošanu, 

glabāšanu un izplatīšanu skolā. Kārtība nosaka skolas darbinieku rīcību, 

lai novērstu šo vielu lietošanu, glabāšanu un izplatīšanu. 

 

2. Par atbildīgo personu par profilakses un palīdzības pasākumu izstrādi, 

organizēšanu, realizēšanu un kontroles nodrošināšanu tiek nozīmēts 

direktora vietnieks audzināšanas jomā. 

 

3. Ja radušās aizdomas par atkarību izraisošo vielu lietošanu, glabāšanu 

vai izplatīšanu, persona, kura konstatējusi iespējamo lietošanu, 

nekavējoties informē direktora vietnieku audzināšanas jomā, dežurējošo 

administratoru vai skolas direktoru. Tiek izskatīti zināmie fakti, un 

konstatēts, vai notika skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. Ja 

aizdomas ir apstiprinājušās, skola ziņo vecākiem. 

 

4. Direktora vietnieks audzināšanas darbā vai dežurējošais administrators 

sadarbībā ar medicīnas māsu izvērtē cietušā veselības stāvokli, informē 

vecākus un pieņem lēmumu par neatliekamās medicīniskās palīdzības un 

policijas izsaukšanu. 

 



5. Ja nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, medicīnas māsa 

vai atbildīgā persona sniedz pirmo medicīnisko palīdzību līdz ierodas 

neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

 

6. Uz slimnīcu skolēnu pavada viens skolas darbinieks. Lēmumu par to 

nosaka direktora vietnieks izglītības jomā vai atbildīgā persona, kas 

izskata šo jautājumu. 

 

7. Par atkarību izraisošo vielu lietošanas faktu tiek sastādīts akts, kuru 

sagatavo sociālais pedagogs, pamatojoties uz rakstiskajiem ziņojumiem 

no situācijas lieciniekiem. To paraksta incidentā iesaistītās personas. 

Skolēni tiek uzņemti uzskaitē, par to tiek informēti vecāki un policija. 

 

8. Direktora vietnieks audzināšanas jomā sadarbībā ar medicīniskajiem 

un atbalsta speciālistiem izstrādā, organizē un realizē profilakses 

pasākumus. Nepieciešamā dokumentācija glabājas pie sociālajiem 

pedagogiem. Skolas profilakses pasākumu plāns tiek izstrādāts uz mācību 

gadu. 

 

9. Pēc mēneša direktora vietnieks audzināšanas jomā kopā ar atbalsta 

speciālistiem novērtē profilakses pasākumu rezultātus, situācijas izmaiņas 

un informē par tiem skolas direktoru un administrāciju sanāksmē pie 

direktora. 

 

 

 

Skolas direktors    Aleksandrs Anzuļevičs 

 

 


