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Apstiprināts ar direktora rīkojumu  

27.08.2013 Nr. 248  

 

Rīcība, ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu 

drošību, veselību vai dzīvību 
(Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.259, grozījumi noteikumos Nr.1338) 

 

Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību 

vai dzīvību: 

1. Pedagogs mutiski vai telefoniski informē skolas direktoru par izglītojamā 

uzvedību un tajā pašā dienā sniedz rakstisko situācijas aprakstu. 

 

2. Skolas direktors par notikušo informē attiecīgo speciālistu: sociālo pedagogu 

un/vai skolas psihologu, skolas medmāsu. 

 

3. Skolas direktors nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu 

drošību, veselību vai dzīvību, citas telpas sociālā pedagoga, izglītības psihologa 

vai cita pedagoga klātbūtnē. Izglītojamā atrašanās citās telpās var ilgst no vienas 

mācību stundas līdz mācību dienas beigām. 

 

4.1 Atbalsta personāla speciālists telefoniski vai mutiski  informē izglītojamā vecākus 

par notikušo. 

 

4.2 Skolas direktors rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta 

izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo 

vecāku sadarbību ar izglītības iestādi. 

 

5. Skolas direktors rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu 

turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus 

atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai. 

 

6. Skolas direktoram ir tiesības pieaicināt nepieciešamos pašvaldības speciālistus, lai 

nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās. 
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7. Ja izglītojamā uzvedība nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar 

izglītības iestādi, bet  situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, skolas 

direktors šo informāciju nosūta attiecīgajai pašvaldības institūcijai. 

 

8. Ja ir saņemta šo noteikumu 7.punktā minētā informācija, pašvaldība ir tiesīga 

sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, kas lemj par turpmākajiem atbalsta pasākumiem 

izglītojamam. Sanāksmē pieaicina izglītības iestādes atbildīgos speciālistus, 

izglītojamā vecākus, pašvaldības speciālistu vai pārstāvjus no attiecīgās 

pašvaldības izglītības pārvaldes, sociāla dienesta, bāriņtiesas, Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas un citus speciālistus. 

 

Izstrādāts darba grupā 2013.gada augustā: 

 

Skolas direktors: A.Fedotovs 

 

Sociālais pedagogs: N.Zabarovska 

 

Izglītības psiholoģe: J.Podmišanina 

 

 

 

 

 

 

 

 


