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2022.gada 20.decembra rīkojumu Nr.132-s 

 

 

KĀRTĪBA Nr.8 

PAR VADĪTĀJA UN PEDAGOGU RĪCĪBU, 

JA TIEK KONSTATĒTA FIZISKA VAI EMOCIONĀLA 

VARDARBĪBA PRET IZGLĪTOJAMO 
 

 

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

2.punktu,  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 

1.pantu un 68.panta 2.daļu. 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi  

1.1. Kārtības par Jaunogres vidusskolas (turpmāk - izglītības iestāde) vadītāja un pedagogu 

rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo (turpmāk – 

kārtība), mērķis ir novērst fizisku vai emocionālu vardarbību pret izglītojamo (mobings), 

radot vidi laba un godīga cilvēka attīstībai.  

1.2. Kārtība nosaka, kā tiek konstatēti un risināti konflikti vai vardarbība starp 

izglītojamajiem, starp izglītojamo un pedagogu vai izglītības iestādes darbinieku, kā arī starp 

pedagogiem un vecākiem (vismaz viens likumiskais pārstāvis) par izglītojamo pārkāpumu 

gadījumiem. Kārtībā arī nosaka konkrētas darbības, kas izstrādātas izglītības iestādei konflikta 

situāciju risināšanai, kā arī prevencijas pasākumus gadījumos, kad izglītojamais bez 

attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.  

1.3. Vardarbības pret izglītojamo novēršanai izglītības iestāde papildus ievēro Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcijas 2008.gada 8.oktoba metodiskos ieteikumus „Izglītības 

iestādes, sociālā dienesta, bāriņtiesas un citu iestāžu kompetence starpinstitucionālajā 

sadarbībā, veicot preventīvo darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu”, kas nosaka 

rīcības shēmas un veicamos pasākumus, gadījumos, kad pastāv aizdomas par iespējamiem 

bērnu tiesību pārkāpumiem saistībā ar vardarbību pret izglītojamo.  

1.4. Izglītības iestādes vadītājam ir pienākums izvērēt saņemto informāciju par vardarbību 

izglītības procesa īstenošanā iesaistīto personu, informēt izglītības iestādes dibinātāju un 

risināt situāciju izglītības iestādē. 

1.5. Darbā ar izglītojamo problēmsituāciju risināšanā tiek ievērota konfidencialitāte. Saskaņā 

ar Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto, informācija, kuru par izglītojamo ieguvis 

izglītības iestādes darbinieks, ir ierobežotas pieejamības, un ziņas, kas jebkādā veidā varētu kaitēt 



bērna turpmākajai attīstībai vai viņa psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai, nav izpaužamas. Visi ar 

konfliktu izmeklēšanu saistītie dokumenti glabājas pie sociālā pedagoga.  

1.6. Konflikts šīs kārtības izpratnē ir pretēju vēlmju, interešu, viedokļu, pozīciju un mērķu 

sadursme, sacensība vai ķīviņš starp atšķirīgi domājošiem indivīdiem.  

1.7. Fiziska vardarbība šīs kārtības izpratnē ir bērna veselībai vai dzīvībai bīstams, apzināts 

spēka pielietojums, ja tā rezultātā nodarīts veselībai vai dzīvībai jūtams fizisks kaitējums vai 

fiziskas sāpes. 

1.8. Emocionāla vardarbība ir pašcieņas aizskaršana, draudēšana un psiholoģiska 

ietekmēšana, publiska necieņas izrādīšana, atstāšana novārtā un ignorēšana. 
 

2.Skolas pedagogu, atbalsta personāla un skolas direktora rīcība, ja tiek konstatēta 

fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo 

2.1. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai drošībai, izjūt vai piedzīvo 

pazemojumu, cieņas un goda aizskārumu, nekavējoties informē par to tuvāk esošo pedagogu 

(priekšmeta skolotāju, klases audzinātāju, atbalsta personālu vai dežūrskolotāju, tehnisko 

darbinieku). 

2.2. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus citu personu drošībai, 

izglītojamais, izvērtējot situāciju, savu iespēju robežās sniedz palīdzību un ziņo jebkuram 

skolas darbiniekam par notikušo. Skolas darbinieks informē klases audzinātāju, atbalsta 

personālu un skolas administrāciju. 

2.3.Ja izglītojamais guvis traumu, viņš par to informē jebkuru pedagogu, ja nepieciešams, tiek 

sniegta medicīniskā palīdzība. Medmāsa noskaidro, kādos apstākļos gūta trauma. Ja trauma 

gūta konfliktsituācijas laikā vai izglītojamais apgalvo, ka traumu guvis kāda cita izglītojamā 

mērķtiecīgas darbības rezultātā, medmāsa par notikušo ziņo sociālajam pedagogam un 

administrācijai.    Medmāsa, sociālais pedagogs vai klases audzinātājs par konfliktu informē 

konfliktā iesaistīto izglītojamo vecākus. 

2.4. pedagogs vai jebkurš skolas darbinieks, kurš konstatējis konfliktsituāciju, nekavējoties 

ziņo sociālajam pedagogam un dežūradministratoram un / vai kurējošajam direktora 

vietniekam. 

2.5. konfliktā iesaistītie izglītojamie raksta situācijas aprakstu par notikušo, un konfliktam 

piesaistītais pedagoģiskais personāls (klases audzinātājs, mācību priekšmeta skolotājs, skolas 

darbinieks, sociālais pedagogs, psihologs, dežūradministrators, skolas vadītājs (turpmāk 

skolas direktors) vai vietnieki veic darbu ar konfliktā iesaistītajām pusēm, mēģinot panākt to 

vienošanos. Par konfliktsituāciju, sarunu un pieņemtajiem lēmumiem tiek informēti 

izglītojamo vecāki. 

2.6. ja konflikta rezultātā kāds no izglītojamajiem ir fiziski cietis, tad cietušā apskati veic 

medmāsa. Viņa informē vecākus par izglītojamā veselības stāvokli, ja ir nepieciešams, izsauc 

neatliekamo medicīnisko palīdzību. Konflikta risināšana turpinās pēc konfliktā iesaistīto pušu 

atgriešanās izglītības iestādē, aicinot uz sarunu izglītojamos, izglītojamo vecākus (likumiskos 

pārstāvjus), klases audzinātāju, psihologu, sociālo pedagogu, direktora vietnieku. 

2.7. prevencijas pasākumu ietvaros, klases audzinātāja piesaista psihologu un sociālo 

pedagogu mikroklimata izpētei un uzlabošanai klasē; 

2.8. saskaņojot ar vecākiem, cietušajam tiek piedāvāta iespēja saņemt individuālas psihologa 

konsultācijas. Ar izglītojamo, kurš vardarbīgi izturējies, klases audzinātājs, sociālais 

pedagogs, skolas psihologs veic individuālas pārrunas, lai noskaidrotu izturēšanās iemeslus, 

veicinātu izpratni par viņa rīcības sekām; arī viņam, saskaņojot ar vecākiem, tiek piedāvāta 

iespēja saņemt individuālas psihologa vai sociālā pedagoga konsultācijas; 

2.9. ja konfliktsituācija nav atrisināta vai konflikti atkārtojas, tad, pamatojoties uz pedagoga, 

klases audzinātāja, cita skolas darbinieka vai izglītojamā vecāku rakstisku iesniegumu, skolas 

direktors aicina konfliktā iesaistīto izglītojamo vecākus uz sarunu, kuras laikā cenšas 

konfliktu atrisināt; 



2.10. ja konfliktā ir aizdomas par krimināli sodāmiem pārkāpumiem, no iesaistītajiem 

izglītojamajiem situācijas apraksts netiek ņemts, skolas direktors  paziņots policijai, 

bāriņtiesai un/ vai sociālajam dienestam. 

 

3.Skolas direktora rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, 

veselību vai dzīvību 

3.1. Ja izglītojamais skolā agresīvi apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai 

dzīvību:  

o pedagogs informē skolas direktoru par izglītojamā uzvedību;  

o skolas direktors nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, 

veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita 

pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību 

dienas beigām;  

o skolas direktors rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta 

izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku 

sadarbību ar izglītības iestādi.  

o klases audzinātājs vai sociālais pedagogs  telefoniski informē skolēna vecākus par 

agresīvu, apdraudošu uzvedību. 

o skolas direktors rīkojumā nosaka atbalsta personāla, pedagogu pienākumus, lai 

veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo, viņa vecākiem, un prevencijas 

pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai;  

o ja izglītojamā uzvedībā nenovēro uzlabojumus un vecāki nepietiekami vai nevēlas 

sadarboties ar izglītības iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus 

speciālistus, skolas direktors šo informāciju nosūta attiecīgām pašvaldības 

institūcijām, ar kurām vecāki pauda vēlmi sadarboties. 

 

4. Konflikti starp izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku  

4.1. Ja noticis konflikts starp izglītojamo un pedagogu vai izglītības iestādes darbinieku, kura 

laikā saskatāma fiziska vai emocionāla vardarbība pret pedagogu vai izglītības iestādes 

atbalsta darbinieku, tiek veiktas šādas darbības:  

4.1.1. pedagogs informē par konfliktu skolas administrāciju un izglītojamā vecākus; kā arī 

uzaicina tos uz skolu un trīspusējā sarunā risina konfliktu (nepieciešamības gadījumā 

piesaistot sociālo pedagogu un/vai psihologu, vai administrācijas pārstāvi);  

4.1.2. izglītības iestādes darbinieks vēršas pie izglītības iestādes direktora ar rakstisku 

ziņojumu, kurā ir sniegts konfliktsituācijas apraksts; notiek pārrunas pie skolas direktora, 

pieaicinot sociālo pedagogu un/vai psihologu; piedaloties abām konfliktā iesaistītajām pusēm, 

kā arī izglītojamā vecākiem. Pārrunu mērķis ir izlīgšana un vainīgās puses atvainošanās. 

4.1.3. ja izlīgums netiek panākts un tiek konstatēta tāda vainojamās personas rīcība, kurā 

saskatāmas administratīva vai krimināla nodarījuma pazīmes, skolas vadītājs informē 

pašvaldību, saskaņojot tālākās darbības. 

 4.1.4. ja viena un tā pati persona sistemātiski (vairāk kā divas reizes) izraisa konfliktu, realizē 

fizisku un emocionālu vardarbību pret izglītības iestādes darbinieku, skolas direktors ziņo 

pašvaldībai un tiesībsargājošām iestādēm (sociālajam dienestam, policijai, Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcijai).  

 

5.Vadības un izglītojamo vecāku rīcība konfliktu risināšanā  

5. Ja radies konflikts starp izglītojamo un pedagogu vai izglītības iestādes darbinieku, par 

kuru izglītojamais informējis savus vecākus un vecāki pedagoga vai izglītības iestādes 

darbinieka rīcību novērtējuši kā nepedagoģisku, veicamas šādas darbības: 

5.1. izglītojamā vecāki raksta iesniegumu skolas direktoram, kurā detalizēti apraksta 

konfliktsituāciju;  



5.2. skolas direktors pieprasa rakstisku paskaidrojumu / situācijas aprakstu no pedagoga vai 

izglītības iestādes darbinieka; 

5.3. skolas direktors veic situācijas izpēti un vienojas ar vecākiem par tikšanos; veic pārrunas 

ar izglītojamā vecākiem par konfliktsituāciju; nepieciešamības gadījumā direktors uz sarunu ir 

tiesīgs pieaicināt sociālo pedagogu, psihologu, direktora vietnieku; pēc nepieciešamības 

izglītības iestādes administrācijas klātbūtnē vecākiem veikt pārrunas ar pedagogu vai 

izglītības iestādes darbinieku, kurš ir iesaistīts konflikta situācijā.  

 

6. Ja vecāki ar pedagogu vai skolas darbinieku konfliktsituāciju nevar atrisināt, tad:  

6.1. tiek veiktas pārrunas atsevišķi ar izglītojamā vecākiem un pedagogu vai izglītības 

iestādes darbinieku, ja nepieciešams uz noslēguma sarunu pieaicina pašvaldības pārstāvi;  

6.2. pēc notikuma izvērtēšanas ( pēc nepieciešamības),  skolas direktoram ir tiesības izmantot 

disciplinārsodus (piezīme, rājiens). 

 

7. Rīcības plāns fiziskas vai emocionālas vardarbības gadījumā  

7. 1. Ja skolas darbinieks pamana konfliktsituāciju, tai skaitā fizisku vardarbību, viņš mēģina 

to pārtraukt.  

7.2. Ja izglītojamais pamana konflikta situāciju, tad ziņo tuvāk esošajam darbiniekam, tad - 

atbalsta personālam.  

7.3. Ja tiek novērots vai konstatēts traumatisms, tad informē skolas medmāsu vai palīdz 

cietušajam nokļūt līdz medmāsai.  

7.4. Iesaistītie skolas darbinieki (skolotāji, tehniskie darbinieki, medmāsa) ziņo direktoram. 

7.5. Direktors un/vai klases audzinātāja/ sociālais pedagogs uzaicina uz skolu vecākus, veic 

pārrunas ar iesaistītajām personām par turpmākām konflikta risināšanas iespējām.  

7.6. Atbalsta personāls (sociālais pedagogs, skolas psihologs, administrācijas pārstāvis) palīdz 

risināt konflikta situāciju.  

7.7. Atbalsta personāls sniedz direktoram informāciju par veiktajiem pasākumiem, to 

rezultātiem.  

 

8. Skolas rīcības plāns, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības 

iestādi  
8.1. Gadījumos, kad izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, 

izglītības iestāde veic šādas darbības:  

8.2. klases audzinātājs sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu skolas kavējumu cēloni. 

8.3.kad skolēns ierodas skolā, klases audzinātājs uzklausa izglītojamā viedokli par situāciju, 

situācijas aprakstu no skolēna neņem. 

8.4.klases audzinātājs, sadarbībā ar citiem skolas pedagogiem, veic skolēna novērošanu klasē.  

8.5. situācijas, par kurām klases audzinātājam nekavējoties jāziņo sociālajam pedagogam un 

skolas administrācijai: 

8.5.1. aizdomas, ka bērns cieš no emocionālas, fiziskas vai seksuālas vardarbības; 

8.5.2. saņemta informācija, ka bērns nav nakšņojis mājās; 

8.5.3. klases audzinātājs ir pamanījis izmaiņas bērna uzvedībā ( piem.,uzvedība kļuvusi 

izaicinoša, rupja, skolēns noslēdzies sevī, ir drūms); 

8.5.4. klases audzinātājs ir pamanījis, ka bērnam nav sezonai piemērots apģērbs, mācību 

līdzekļi, vai arī bērns nav ēdis. 

8.6. Ja vecāki par problēmsituāciju ir informēti telefonsarunā mutiski, gan rakstiski e-klasē, 

bet neattaisnotie kavējumi turpinās, klases audzinātājs nedēļas laikā informē sociālo pedagogu 

un direktora vietnieku mācību un audzināšanas jautājumos. Skolēnam atgriežoties skolā, tiek 

lūgts sniegt rakstisku situācijas aprakstu. 

8.7.Sociālais pedagogs sadarbībā ar psihologu, medmāsu, klases audzinātāju un vecākiem 

analizē: 

o bērna neattaisnoto kavējumu cēloņus,   



o skolēna rakstveida situācijas aprakstus,  

o anketēšanā ( mikroklimata izpēte klasē) iegūtos datus, 

o individuālas sarunas. 

8.8. Ja situācija neuzlabojas, neattaisnotie kavējumi turpinās, problēmas risināšanai izglītības 

iestāde sadarbojas ar pašvaldības sociālā dienesta, bāriņtiesas vai policijas pārstāvjiem; 

sociālais pedagogs rakstiski informē par problēmu. Starpinstitucionālās sadarbības darba 

sēdes iniciētājs var būt izglītības iestāde. 

8.9. Skolas speciālistiem, iesaistītajiem pedagogiem darbā ar bērnu problēmsituāciju 

risināšanu jāievēro konfidencialitāte; ziņas, kas jebkādā veidā varētu traucēt bērna 

turpmākajai attīstībai vai viņa psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai, nav izpaužamas. 

8.10. Tad, kad bērns atgriežas izglītības iestādē, sociālais pedagogs un psihologs izstrādā 

plānu skolēna adaptācijai, par to informē priekšmetu skolotājus. 

 

9. Skolas rīcības plāns, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu, jo 

problēmas cēlonis ir emocionāla, fiziska vai seksuāla vardarbība pret bērnu 

9.1. Klases audzinātājs, veic pedagoģisko novērošanu, informē psihologu un sociālo 

pedagogu, kuri iesaistās problēmas indentificēšanas procesā. 

9.2. Skolas speciālists, kuram ar bērnu ir vislabākais kontaksts, sarunā uzklausa bērna 

viedokli; situācijas apraksts no bērna netiek ņemts. 

9.3.Ja bērna stāstījumā apstiprinās emocionālas, fiziskas vardarbības fakts, skola tajā pašā 

dienā par to vispirms mutiski ( telefonsarunā), tad rakstiski informē policiju un bāriņtiesu. 

9.4. Ja bērns stāstījumā apstiprina seksuālas vardarbības faktu, vai arī ir aizdomas par 

seksuālu vardarbību ārpus mācību iestādes, skola nekavējoties izsauc Valsts policiju; skolas 

speciālisti no bērna situācijas aprakstu neņem un nekādas cita veida darbības neveic. 

 

10. Situācijas, par kurām klases audzinātājam nekavējoties ziņo izglītības iestādes 

vadītājam un sociālajam pedagogam:  

10.1. aizdomas, ka bērns cieš no emocionālas, fiziskas vai seksuālas vardarbības;  

10.2. saņemta informācija, ka bērns nav nakšņojis mājās;  

10.3. klases audzinātājs pamanījis, ka bērna uzvedība ir  mainījusies ( uzvedība kļuvusi 

izaicinoša, rupja, bērns noslēdzies sevī, ir drūms);  

10.4. klases audzinātājs pamanījis, ka bērnam nav sezonai piemērota apģērba, mācību 

līdzekļi, vai arī bērns nav ēdis.  

 

11. Skolas rīcības plāns, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai 

izplata atkarību izraisošas vielas 
11.1.Rīcības plāns nosaka Jaunogres vidusskolas darbinieku rīcību, ja:  

o izglītības iestādē konstatēta alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai 

citu apreibinošo un atkarību izraisošo vielu lietošana (sk. shēmu Nr.1);  

o ir aizdomas vai saņemta informācija, ka izglītojamais vai izglītojamo grupa 

lieto alkoholiskos dzērienu, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošās un 

atkarību izraisošas vielas (sk. shēmu Nr.2);  

o ir aizdomas par nelegālo narkotisko un psihotropo vielu izplatīšanu izglītības 

iestādes teritorijā un tās apkārtnē (sk. shēmu Nr.3);  

11.2. Rīcības plāna izpildi īsteno un veic šādas profilaktiskas darbības atbilstoši 

profesionālajai kompetencei, lai mainītu izglītojamo attieksmi pret atkarību izraisošām vielām 

un izglītojamo uzvedību:  

 Skolas direktors: 

 atbild par rīcības plāna izpildes kontroli un rīcības plānā minēto darbinieku 

profesionālo darbību kontroli atbilstoši rīcības plānā minētajām darbinieku 

preventīvajām, profilaktiskajām un tūlītējām aktivitātēm;  



 balstoties uz izglītības iestādes sociālā pedagoga rakstisku ziņojumu, rakstiski  

informē policiju un sociālo dienestu; 

 uzrauga un izvērtē izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;  

 atbild par preventīvu izglītojoši metodisku pasākumu organizēšanu skolēniem, 

vecākiem, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, lai nepieļautu atkarību 

izraisošo vielu lietošanu.  

 Sociālais pedagogs:  

 veic profilaktisko, atbalstošo un izglītojošo darbību ar izglītojamajiem 

potenciālajā riska grupā, lai novērstu atkarību izraisošu vielu lietošanu;  

 veic rīcības plāna izpildes novērtēšanu, veidojot gada analītisko pārskatu. 

 Klases audzinātājs:    

 organizē izglītojamo un viņu vecāku izglītošanas darbu klasē, lai nepieļautu 

atkarību izraisošo vielu lietošanu;  

 novēro izglītojamos, aizdomu vai atkarību izraisošo vielu lietošanas gadījumā 

ziņo direktoram, skolas medmāsai, sociālajam pedagogam, veic profilaktiskas 

pārrunas ar izglītojamo un viņa vecākiem;  

 pārrauga izglītojamā sekmju līmeņa dinamiku; 

 sadarbojas ar izglītojamo, tā vecākiem.  

 Mācību priekšmetu skolotāji:  

 novēro izglītojamos mācību stundu laikā, aizdomu vai atkarību izraisošo vielu 

lietošanas gadījumā gadījumā ziņo skolas direktoram, medmāsai, sociālajam 

pedagogam;  

 pārrauga izglītojamā sekmju līmeņa dinamiku.  

 Skolas medmāsa:  

 reizi gadā veic preventīvu vēnu apskati; 

  novērtē izglītojamā veselības stāvokli; 

 sniedz konsulatatīvu, izglītošu atbalstu skolotājiem, skolēniem, vecākiem. 

 11.3 Skolas direktors nodrošina izglītojamiem un viņu vecākiem iespēju saņemt psihologa 

konsultācijas.  

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

aizdomas, ka izglītojamais lietojis, glabājis vai izplatījis narkotiskās, psihotropās un citas 

atkarību izraisošas vielas.  

11.5. Tūlītējie pasākumi, gadījumā, ja radušās aizdomas par izglītojamā iespējamu narkotisko 

un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un realizēšanu vai narkotisko un 

psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma. 

11.5.1. Ikviens skolas darbinieks ziņo skolas direktoram par izglītojamā uzvedības izmaiņām, 

aizdomām par izglītojamā iespējamu narkotisko un psihotropo vielu lietošanu. Ziņojums 

iesniedzams rakstveidā.  

11.5.2. Skolas direktors un sociālais pedagogs veic pārrunas ar izglītojamo, izglītojamā 

veselības stāvokļa novērtēšanu un pieņem lēmumu par neatliekamās palīdzības brigādes vai 

valsts policijas izsaukšanu.  

11.5.3. Skolas direktors, medmāsa vai sociālais pedagogs izsauc neatliekamo medicīniskās 

palīdzības brigādi, ja izglītojamā veselības stāvoklis ir kritisks, konstatēti draudi veselībai un 

dzīvībai, izglītojamā uzvedība ir nekontrolējama un afektīva. 

 11.5.4. Skolas direktors izsauc Valsts policiju, ja izglītojamā veselībai un dzīvībai nav 

izteiktu draudu, bet izglītojamā fizioloģiskās pazīmes un afektīvā uzvedība liecina par 

narkotisko un psihotropo vielu neatļautu lietošanu bez ārsta nozīmējuma.  

11.5.5. Sociālais pedagogs vai klases audzinātājs nekavējoties informē izglītojamā vecākus 

par izglītības iestādē veiktajām darbībām, vienojas par tikšanos un turpmākajām 

sociālpedagoģiskajām darbībām.  



11.5.6. Gadījumā, ja ir konstatēts vai ir pamatotas aizdomas par narkotisko un psihotropo 

vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un realizēšanu, sociālais pedagogs rakstiski sagatavo 

ziņojumu izglītības iestādes vadītājam, kurš rakstiski informē vai izsauc Valsts policiju. 

11.5.7. Gadījumā, ja situācijas risināšanā nav pieejama skolas medmāsa un sociālais 

pedagogs, par tūlītēju rīcību lemj izglītības iestādes vadītājs.  

11.5.8. Gadījumā, ja situācijas risināšanā nav pieejams izglītības iestādes vadītājs, par tūlītēju 

rīcību lemj dežūrējošais skolas administrators.  

11.6. Par konkrēto gadījumu atbildīgā persona nodrošina situācijas un tās risināšanas gaitas 

dokumentēšanu, atzīmējot visas darbības, iesaistītās personas un institūcijas. 

 11.7. Atbildīgās personas ievēro principu, ka pārkāpēju (izglītojamo) nepieciešams ne tikai 

sodīt, bet arī veicināt pārmaiņas izglītojamā uzvedībā, nodrošinot psiholoģisko atbalstu, 

psihologa vai sociālā pedagoga konsultācijas.  

11.8.Sarežģītu situāciju risināšanā (piemēram, ja izglītojamā vecāki informēti par 

nepieciešamību nodrošināt izglītojamam speciālistu palīdzību, bet šo pienākumu nav pildījuši, 

ja izglītības iestādes darbinieki konstatē vai ir pamatotas aizdomas, ka ģimenē izglītojamam 

netiek nodrošināta nepieciešamā uzraudzība un aprūpe) izglītības iestādes vadītājs, balstoties 

uz sociālā pedagoga rakstisku ziņojumu, informē pašvaldības sociālo dienestu. 

 

12. Noslēguma jautājumi  
12.1. Grozījumi Kārtībā par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai 

emocionāla vardarbība pret izglītojamo stājas spēkā 2022.gada 20.decembrī. 

12.2. Grozījumus par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla 

vardarbība pret izglītojamo kārtību apstiprina skolas direktors un ar tiem tiek iepazīstināti 

pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki.  
 

 

 

 

 

 

Jaunogres vidusskolas direktors                                                                Aleksandrs Horuženko                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIELIKUMS 

1. shēma  

Rīcības modelis situācijā, ja konstatēta alkoholisko dzērienu, narkotisko, 

psihotropo vai citu apreibinošu vielu lietošana skolā 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

 

 

 

 

 

 

Skolēna veselības stāvokļa novērtēšana 

Nekavējoties tiek informēts direktors 

un medmāsa ( atbildīgais: persona, kas 

konstatējusi faktu)  

Neatliekamā palīdzība nav 

nepieciešama 

Skolēna uzraudzība  

( vēlams medicīniska) 

Vecāku informēšana un izsaukšana 

 ( nepieciešamības gadījumā 

pašvaldības sociālā dienesta 

iesaistīšana) 

Izglītojamā nogādāšana mājās 

Sadarbība ar skolēna vecākiem, lai 

novērstu turpmāku atkarību izraisošu 

vielu lietošanu 

Turpmākā skolēna uzraudzīšana 

izglītības iestādē ( klases audzinātājs, 

sociālais pedagogs, psihologs) 

Izglītojoši pasākumi klasē, skolā 

Nepieciešama neatliekamā palīdzība 

 

Palīdzības izsaukšana un vecāku 

informēšana 

Skolēna uzraudzība  

( vēlams medicīniska) 

 

Informācijas par lietoto vielu 

noskaidrošana 

Neatliekamās palīdzības sniegšana vai 

hospitalizēšana 

Nepieciešamības gadījumā Valsts 

policijas informēšana 

Pašvaldības sociālā dienesta un 

bāriņtiesas informēšana, ja vecāki 

nenodrošina bērna ārstēšanu 

 ( vadītājs) 



2. shēma 

Rīcības modelis situācijā, ja radušās aizdomas vai saņemta informācija,  

ka izglītojamais (izglītojamo grupa) lieto alkoholisko dzērienus, narkotiskās, 

psihotropās vai citas apreibinošās vielas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Saruna ar skolēnu 

Informācijas pārbaude 

 par atkarības vielu lietošanas 

fakta atbilstību patiesībai 

Papildus informācijas ieguve un 

izvērtēšana 

Vielas lietošana ir sistēmiska, 

problemātiska un skolas personāls 

nav kompetents tālākā  

jautājuma risināšanā 

Informēt un uzsākt sadarbību ar 

vecākiem 

 ( likumiskajiem pārstāvjiem) 

Meklē sadarbības partnerus, 

sadalot atbildību 

Sadarabojoties ar ārstniecības 

iestādi, sociālo dienestu, 

pašvaldības bāriņtiesu, 

 organizēt atbalsta sniegšanu  

Vielu lietošana ir epizodiska 

Informēt un uzsākt 

sadarbību ar vecākiem 

 ( likumiskajiem 
pārstāvjiem) 

 

Atbalsta 

sniegšanas 

sistēmas izstrāde 

skolā 

Profilaktisko, preventīvo 

pasākumu veikšana 

Izvērtējums 



3. shēma 

 Aizdomas par nelegālo narkotisko un psihotropo vielu izplatīšanu  

skolas teritorijā un apkārtnē 

 

 

 

 
Papildus informācijas ieguve, 

administrācijas informēšana, 
dokumentēšana 

Ir pamats aizdomām 

Valsts policijas informēšana 

Aizdomām nav pamata 

Secinājumu dokumentēšana 

Gadījuma izbeigšana 

Profilaktiskais, preventīvo 

pasākumu darbs 

 

Izvērtējums 


