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Kārtība, kā rīkoties, ja skolā konstatē vai ir aizdomas,  

ka izglītojamais lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas 

 
Izdots pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1338 un Nr.227 

 
1. Alkohols, tabaka, narkotiskās, psihotropās un citas apreibinošās vielas ir psihoaktīvās 

vielas, kuras pat pēc vienreizējas lietošanas var mainīt garastāvokli, fizisko pašsajūtu, 

uzvedību, apkārtnes uztveri vai izraisīt citus psihosomatiskas iedarbības efektus un 

sistemātiskas lietošanas rezultātā radīt psihisku un fizisku atkarību. 

 

2. Alkohols pasliktina koncentrēšanās spējas, aizkavē reakciju, pazemina kustību 

koordinācijas spējas, rada sejas ādas sārtumu, izsauc neskaidru runu, rada miegainību, 

izmaina emocijas, var izsaukt vemšanu, sagādā elpošanas grūtības, izsauc bezsamaņu vai 

komu. 

 

3. Apreibinošo vielu lietošanas, glabāšanas un realizācijas aizliegums: 

3.1. Skolā un tās teritorijā aizliegts ienest, lietot, iegādāties, realizēt, glabāt alkoholu,  

tabaku, narkotiskās un psihotropās vielas un citas apreibinošas vielas. 

3.2. Skolas un tās teritorijā aizliegts atrasties šo vielu reibuma stāvoklī. 

3.3. Skolā un tās teritorijā aizliegta šo apreibinošo vielu reklamēšana. 

3.4. Aizliegts pamudināt citus izglītojamos lietot apreibinošas vielas. 

 

4. Ja skolas personāls konstatējis vai radušās aizdomas par to, ka izglītojamais lietojis, 

glabājis vai izplatījis alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās vai citas atkarību 

izraisošās vielas, tiek veikti šādi tūlītēji pasākumi: 

4.1. Skolas māsa veic izglītojamā veselības stāvokļa novērtēšanu. 

4.2. Nekavējoties par notiekošo tiek informēta direktore (rakstisks iesniegums). 

4.3. Klases audzinātājs, sociālais pedagogs un administrācija veic pārrunas ar izglītojamo 

     (paskaidrojums). 

4.4. Ja nepieciešams, skolas māsa izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi. 

4.5. Administrācija nekavējoties par konstatēto faktu informē izglītojamā vecākus un, ja 

nepieciešams, izsauc viņus uz skolu. 

4.6. Administrācija izsauc Valsts policiju, ja ir konstatēs vai ir pamatotas aizdomas par 

narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un realizēšanu vai 

narkotisko un psihotropo vielu lietošanu. 
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5. Konkrētā gadījuma situācijas un tās risināšanas gaitas dokumentēšanu, atzīmējot visas 

darbības, iesaistītās personas un institūcijas, kā arī konkrētā gadījuma uzraudzību veic 

skolas sociālais pedagogs, sadarbojoties ar tās klases audzinātāju, kurā mācās 

izglītojamais, kurš lietojis, glabājis vai izplatījis atkarību izraisošās vielas. 

 

6. Izglītojamajam, kurš lietojis, glabājis vai izplatījis atkarību izraisošās vielas, tiek 

nodrošināta iespēja saņemt skolas psihologa palīdzību. 

 

7. Ja izglītojamā, kurš lietojis, glabājis vai izplatījis atkarību izraisošās vielas, vecāki 

informēti par nepieciešamību nodrošināt izglītojamajam speciālistu palīdzību, bet šo 

pienākumu nav pildījuši, un ja izglītības darbinieki konstatē vai ir pamatotas aizdomas, ka 

ģimenē izglītojamajam netiek nodrošināta nepieciešamā uzraudzība un aprūpe, sociālais 

pedagogs par minēto faktu informē pašvaldības sociālo dienestu un Bāriņtiesu. 

 

8. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota skolas otrajā stāvā pie 

galvenās ieejas un skolotāju istabā informatīvajā stendā. Minētā informācija ietver Valsts 

policijas, pašvaldības policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, pašvaldības 

ugunsdzēsēju, neatliekamās medicīniskās palīdzības tālruņa numurus, kā arī ģimenes ārstu 

tālruņu numurus. 

 

 

 
Direktore                            M.Rolmane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


