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DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

Daugavpils 11. pamatskola 

Reģ. Nr. 2712902175, Arhitektu iela 10, Daugavpils, LV-5410, tālr./fakss 65441303, 65441321 

e-pasts: 11vsk@daugavpils.apollo.lv, mājas lapa: www.daug11psk.dautkom.lv 

 
                                                      

APSTIPRINĀTA 

ar Daugavpils 11.pamatskolas direktores 

2015. gada 1. septembra rīkojumu Nr.1 – 19/67 

 

 

Daugavpils  11. pamatskolas  

RĪCĪBAS  KĀRTĪBA, 

ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamais  

lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas 

                                                                    Daugavpilī 
 

2015. gada 1. septembrī 

                                                                               
Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu   

LR MK 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 
 

         

1. Rīcības plāns nosaka Daugavpils 11. pamatskolas darbinieku rīcību, ja: 

1.1. izglītības iestādē konstatē, ka izglītojamais lieto atkarību izraisošas vielas;  

1.2. ir aizdomas vai saņemta informācija, ka izglītojamais 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. Rīcības plāna izpildi Daugavpils 11. pamatskolā īsteno: 

2.1. Daugavpils 11. pamatskolas direktore (viņas prombūtnes laikā – direktores 

vietnieks izglītības jomā) ir atbildīga par: 

2.1.1. rīcības plāna izpildes kontroli;  

2.1.2. izglītojamā vecāku / personu, kas realizē aizgādību (turpmāk tekstā – vecāki) 

informēšanu; 

2.1.3. pašvaldības institūciju (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes, Bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas, Valsts policijas un sociālo dienestu, īpašos 

gadījumos – pašvaldības bāriņtiesas) informēšanu. 

2.2. klases audzinātājs, sociālais pedagogs, psihologs, priekšmeta skolotājs organizē 

profilaktiskos pasākumus izglītojamiem: 

2.2.1. novēro izglītojamos, vada tematiskās klases stundas, lai novērstu turpmāku 

atkarību izraisošu vielu lietošanu; 

2.2.2. veic skaidrojumus, lai mainītu izglītojamo attieksmi pret atkarību izraisošām 

vielām un izglītojamo uzvedību; 

2.2.3. uzrauga, lai izglītojamie ievēro Daugavpils 11. pamatskolas Iekšējās kārtības 

noteikumus; 

2.2.4. īpaši pārrauga tos izglītojamos, kuri ir potenciālajā riska grupā; 
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2.2.5. organizē preventīvos pasākumus izglītības iestādē sadarbībā ar citu institūciju 

darbiniekiem; 

2.2.6. iepazīstina izglītojamos ar spēkā esošajiem administratīvās atbildības 

noteikumiem un pieprasa izglītojamajiem pildīt to prasības; 

2.2.7. sadarbojas ar izglītojamo vecākiem (veic izglītošanas un skaidrošanas darbu). 

2.3. Daugavpils 11. pamatskolas medmāsa novērtē izglītojamā veselības stāvokli. 

2.4. Visu Daugavpils 11. pamatskolas darbinieku pienākums steidzami ziņot skolas 

direktorei (viņas prombūtnes laikā – direktores vietniekam izglītības jomā), ja ir 

aizdomas un (vai) tiek konstatēts, ka izglītojamais lieto atkarību izraisošas vielas, 

izplata izglītības iestādes teritorijā un tās apkārtnē atkarību izraisošas vielas, ja 

blakus izglītības iestādei esošajā tirdzniecības vietā izglītojamiem tiek pārdoti 

alkoholiskie dzērieni vai tabakas izstrādājumi u.tml. 

3. Tūlītējie pasākumi ietver šādas darbības: 

3.1. izglītības iestādes darbinieks ziņo par pārkāpumu direktorei (viņas prombūtnes 

laikā – direktores vietniekam izglītības jomā); 

3.2. izglītības iestādes medmāsa (viņas prombūtnes laikā – administrators, pedagogs) 

novērtē izglītojamā veselības stāvokli; 

3.3. izglītības iestādes administrācija, medmāsa pārrunā par notikušo ar izglītojamo, 

ņemot vērā izglītojamā veselības stāvokli; 

3.4. ja nepieciešams, izglītības iestādes administrācija vai medmāsa izsauc medicīniskās 

palīdzības brigādi; 

3.5. izglītības iestādes direktore (viņas prombūtnes laikā – direktores vietnieks izglītības 

jomā) par notikušo informē izglītojamā vecākus un izsauc viņus uz skolu; 

3.6. izglītojamais var doties no skolas mājās tikai vecāku vai vecāku pilnvarotās 

personas pavadībā; 

3.7. ja ir konstatēts vai ir aizdomas par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu 

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

tiek izsaukta valsts policija; 

3.8. ja ir ārkārta situācija un nepieciešama pedagoga nepastarpināta rīcība, pedagogs 

rīkojas patstāvīgi, par to informējot izglītības iestādes direktori.                                                                                           

4. Izglītības iestādes uzdevums ne tikai informēt izglītojamo par atbildību un sodu par 

veikto pārkāpumu, bet arī veicināt pārmaiņas izglītojamā uzvedībā. 

 

 

 

 

Direktore                                                                                             I. Meldere 

 

  

 

 

 

Rīcības kārtība, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamais lieto, glabā vai 

izplata atkarību izraisošas vielas saskaņota Daugavpils 11. pamatskolas 2015. gada 28. 

augusta pedagoģiskās padomes sēdē, protokols Nr. 7. 

 


