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Izdotas saskaņā ar 

23.03.2010. MK noteikumu Nr. 277 9.7 punktu 

 

Rīcības plāns, ja Jaunpiebalgas vidusskolā konstatē vai ir aizdomas, ka 

izglītojami lieto, glabā, vai izplata atkarību izraisošas vielas 
 

1. Rīcības plāns nosaka Jaunpiebalgas vidusskolas( turpmāk – izglītības iestāde) 

darbinieku rīcību, ja: 

1.1. Izglītības iestādē konstatē, ka skolēni lieto atkarību izraisošas vielas; 

1.2. ir aizdomas vai ir saņemta informācija, ka izglītojamie lieto atkarību 

izraisošas vielas; 

1.3. ir aizdomas par atkarību izraisošu vielu izplatīšanu izglītības iestādes 

teritorijā un tās apkārtnē; 

1.4. konstatē, ka blakus izglītības iestādei esošajā tirdzniecības vietā 

izglītojamiem tiek pārdoti alkoholiskie dzērieni vai tabakas izstrādājumi. 

2. Ja izglītības iestādes darbinieks ir konstatējis vai ir radušās aizdomas par to, ka 

izglītojamais lietojis, glabājis vai izplatījis alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, 

psihotropās vai citas atkarību izraisošas vielas, tiek veikti šādi tūlītēji pasākumi: 

2.1. izglītības iestādes medmāsa veic izglītojamā veselības stāvokļa 

novērtēšanu; 

2.2. nekavējoties par notikušo tiek informēta izglītības iestādes administrācija; 

2.3. klases audzinātājs un administrācijas pārstāvis veic pārrunas ar izglītojamo; 

2.4. ja nepieciešams –izglītības iestādes medmāsa/klases audzinātājs izsauc 

neatliekamo medicīnisko palīdzību; 

2.5. administrācija nekavējoties par konstatēto faktu informē izglītojamā 

vecākus un, ja nepieciešams, izsauc viņus uz izglītības iestādi; 

2.6. administrācija izsauc Valsts policiju, ja ir konstatēts vai ir pamatotas 

aizdomas par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, 
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glabāšanu, realizēšanu vai narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez 

ārsta nozīmējuma. 

3. Ja izglītojamā vecāki ir informēti par nepieciešamību nodrošināt speciālistu 

palīdzību, bet šo pienākumu nav pildījuši, un ja izglītības iestādes darbinieki 

konstatē vai ir pamatotas aizdomas, ka ģimenē izglītojamajam netiek 

nodrošināta nepieciešamā uzraudzība un aprūpe, direktors par minēto faktu 

informē pašvaldības sociālo dienestu. 

4. Ja izglītības iestādes darbinieks ir konstatējis vai ir radušās aizdomas par to, ka 

blakus izglītības iestādei esošajā tirdzniecības vietā izglītojamajiem tiek pārdoti 

alkoholiskie dzērieni vai tabakas izstrādājumi, nekavējoties ziņo izglītības 

iestādes administrācijai, kas savukārt informē par to Valsts policiju. 

5. Par atbildīgo personu, kas veic situācijas un tās risināšanas gaitas 

dokumentēšanu, atzīmējot visas darbības, iesaistītās personas un institūcijas, kā 

arī konkrētā gadījuma uzraudzību, ir noteikts sociālais pedagogs: 

5.1. protokolē darba gaitu, 

5.2. pārrauga izglītojamā sekmju līmeni. 

5.3. sadarbojas ar vecākiem, 

5.4. plāno un organizē preventīvos pasākumus sadarbībā ar citu institūciju 

darbiniekiem. 

6. Par rīcības plāna izpildes koordināciju un profilaktiskajiem pasākumiem, 

ikgadējo darba novērtēšanu un turpmākās darbības plānošanu atbildīgs sociālais 

pedagogs, psihologa asistents. 
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