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1. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli 

sodāmiem pārkāpumiem (ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par 

alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, gāzes balonu, gāzes pistoļu un 

šaujamieroču neatļautu iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī 

pamudināšanu tos lietot skolā vai tās apkārtnē), skolas vadība nekavējoties par 

pārkāpumiem ziņo vecākiem un pašvaldības policijai vai Valsts policijai.  

2. Gadījumos, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un 

dzīvību (kad izglītojamā darbība ir radījusi ilgstošu konfliktsituāciju klasē un 

negatīvi ietekmē klases emocionāli psiholoģisko fonu, vai par īpaši rupjiem 

pārkāpumiem, kas aizskar citu personu pamattiesības uz dzīvību, veselību, 

privātuma neaizskaramību u.tml.) rīkojas šādi: 

2.1. pedagogs informē direktoru par izglītojamā uzvedību: 

2.2. direktors rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību par direktora 

rīcību: 

2.2.1. direktors nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu 

drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā cita pedagoga klātbūtnē 

(ja iespējams). Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz 

mācību dienas beigām. Ja nepieciešams, tad lūdz vecāku atbalstu; 

2.2.2. nosūta papīra vai elektroniska dokumenta formā) izglītojamā vecākiem 

informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību 

ar skolu; 

2.2.3. lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un 

izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un 

situācijai, direktors organizē pedagogu un vecāku sarunu, kurā vienojas 

par izglītojamā, vecāku un pedagogu pienākumiem (sarunu protokolē); 

2.2.4. direktoram ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai 

nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās; 

2.3. Priekules novada pašvaldība nodrošina atbalsta personāla pakalpojumus, ja 

skolā nav šādu speciālistu; 

2.4. Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar 

izglītības iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, 

direktors par to informē Priekules novada pašvaldību; 
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2.5. Ja ir saņemta šo noteikumu 2.4. punktā minētā informācija, pašvaldība ir tiesīga 

sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, kas lemj par turpmākajiem atbalsta pasākumiem 

izglītojamam. Sanāksmē pieaicina skolas atbildīgos pedagogus, izglītojamā 

vecākus, pašvaldības izglītības vadītāju, sociālā dienesta, bāriņtiesas, Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcijas un citus speciālistus. 

 

Direktore:                                                                                         Inese Kuduma 
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