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Pirmās palīdzības nodrošināšana skolā nelaimes gadījumos un rīcības plāns, ja ir
aizdomas, ka skolēni lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas
(darbiniekiem)
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 21.punktu
MK 2010.gada 23.martā noteikumiem Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība
izglītības iestādēs”

1.Vispārīgie noteikumi
1. Rīcības plāns nosaka skolas darbinieku rīcību, ja konstatēts nelaimes gadījums.
2. Rīcības plāns nosaka skolas darbinieku rīcību, ja:
2.1. Skolā konstatē, ka skolēni lieto atkarību izraisošas vielas;
2.2. ir aizdomas vai ir saņemta informācija, ka skolnieks lieto atkarību izraisošas vielas;
2.3. ir aizdomas par atkarību izraisošu vielu izplatīšanu skolas teritorijā un tās apkārtnē;
2.4. konstatē, ka blakus skolai esošajā tirdzniecības vietā skolēniem tiek pārdoti
alkoholiskie dzērieni vai tabakas izstrādājumi.
3. Rīcības plāna izstrādē piedalās skolas medmāsa, sociālais pedagogs, direktora vietnieki.
4. Skolas direktore par konkrēto gadījumu nosaka atbildīgu personu, kurā nodrošina
situācijas un tās risināšanas gaitas dokumentēšanu, atzīmējot visas darbības, iesaistītās
personas un institūcijas.
2.Skolas darbinieku rīcība
5. Jebkurš skolas darbinieks nelaimes gadījumā izsauc skolas medmāsu vai pats pieņem
lēmumu par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukšanu un informē
vecākus un skolas administrāciju.
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6. Nelaimes gadījumā medmāsa:
6.1. novērtē skolēna veselības stāvokli un veic pirmo medicīnisko palīdzību cietušajam,
6.2. nepieciešamības gadījumos izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi,
6.3. nekavējoties informē skolas direktori vai direktora vietniekus un skolēna vecākus
par notikušo,
7. Ja ir aizdomas, ka skolēni lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas, jebkurš
skolas darbinieks informē medmāsu, skolas administrāciju, sociālo pedagogu un vecākus
par notikušo.
8. Medmāsa vai sociālais pedagogs:
8.1. organizē Valsts policijas izsaukšanu, ja ir konstatēta vai ir pamatotas aizdomas par
narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu un realizēšanu vai
narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma;
8.2. veic pārrunas ar skolēnu, nekavējoties informē vecākus un, ja nepieciešams, izsauc
viņu uz skolu vai dod rekomendācijas pa tālruni (piemēram, apmeklēt speciālistu);
9. Klases audzinātājs:
9.1. organizē skolēnu izglītošanas darbu skolā, sadarbojas ar skolēna vecākiem, lai
novērstu turpmāku atkarību izraisošu vielu lietošanu, kā arī novēro skolēnu.
9.2. atbilstoši savai kompetencei veic šādas profilaktiskas darbības, lai mainītu skolēnu
attieksmi pret atkarību izraisošām vielām un skolēnu uzvedību.
10. Sociālais pedagogs:
10.1.

veic darbu ar skolēniem, kuri ir potenciālajā riska grupā,

10.2.

regulāri veic vecāku izglītošanu, sniedzot informāciju par atkarību izraisošu

vielu lietošanas pazīmēm un kaitējumu veselībai,
10.3.

veic sadarbību ar citu institūciju darbiniekiem,

10.4.

nodrošina iespēju saņemt psihologa palīdzību.

3.Noslēguma jautājumi
11. Jebkurš darbinieks ievēro principu, ka pārkāpēju nepieciešams ne tikai sodīt, bet arī
veicināt pārmaiņas skolēnā uzvedībā.
12. Ja skolēna vecāki informēti par nepieciešamību nodrošināt skolēnam speciālistu
palīdzību, bet šo pienākumu nav pildījuši, ja skolas darbinieki konstatē vai ir pamatotas
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aizdomas, ka ģimenē skolēnam netiek nodrošināta nepieciešamā uzraudzība un aprūpe,
sociālais pedagogs informē pašvaldības sociālo dienestu, bāriņtiesu un Valsts policiju.
13. Vecāki paši nes atbildību par lēmuma pieņemšanu un tālāku rīcību sarežģītu situāciju
risināšanā.

Direktors

O.Seļutina
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