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Noteikumi par alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu, visa
veida ieroču un speciālo līdzekļu iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas
un realizēšanas aizliegumu ģimnāzijā un tās teritorijā
Izdoti, pamatojoties uz Izglītības likuma 30.panta
pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 11.panta
otrās daļas 4. un 6.punktu, MK 2009.gada 24.novebra
noteikumu Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos” 6.3.punktam un MK
2019.gada 23.marta noteikumiem Nr. 277 ”Kārtība ,
kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības
aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības
iestādēs” 9.punkta 7.apakšpunktu.

1. Vispārējie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās
palīdzības pieejamība ģimnāzijā saistībā ar alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu
iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu ģimnāzijā un tās teritorijā.
1.2. Alkohols, tabaka, narkotiskās, psihotropās un citas apreibinošās vielas ir psihoaktīvās vielās, kuras pat
pēc vienreizējas lietošanas var mainīt garastāvokli, fizisko pašsajūtu, uzvedību, apkārtnes uztveri vai
izraisīt citus psihosomatiskas iedarbības efektus un sistemātiskas lietošanas rezultātā radīt psihisku un
fizisku atkarību.
1.3. Alkohols pasliktina koncentrēšanās spējas, pagarina reakcijas laiku, pazemina kustību koordinācijas
spējas, rada sejas ādas sārtumu, izsauc neskaidru runu, rada miegainību, izmaina emocijas, var izsaukt
vemšanu, sagādā elpošanas grūtības, izsauc bezsamaņu vai komu.
1.4. Narkotiku lietošanas rezultātā pieaug tolerance, rodas halucinācijas, psihozes, depresijas, krampji, zūd
sociālās saiknes starp ģimeni, draugiem un darbu, pieaug kriminālo noziegumu risks.

1.5. Gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču, auksto ieroču u.tml. iegādāšanos, reģistrēšanu, glabāšanu,
pārvadāšanu, pārsūtīšanu, nēsāšanu, izmantošanu un realizēšanu nosaka Saeimas pieņemtais un Valsts
prezidenta izsludinātais „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums”, kurš ir spēkā kopš 01.01.2011 un
šis likums ir saistošs visām fiziskajām un juridiskajām personām.
1.6. Gāzes baloniņš — speciālais līdzeklis, kas pildīts ar sašķidrinātu gāzi, kurai ir īslaicīga kairinoša vai
paralizējoša iedarbība. Gāzes baloniņš ir pašaizsardzības līdzeklis, kuros iepildīta asaru vai piparu gāze,
retāk šo gāzu maisījums. Gāzes baloniņus drīkst iegādāties pašaizsardzības nolūkos personas no 16 gadu
vecuma. Efektīvas pielietošanas darbības rādiuss 1 metrs. Pielietojuma gadījumā izraisa spēcīgas sāpes
sejai.
1.7. Gāzes pistole (revolveris) — ierocis, kas konstruktīvi paredzēts tikai patronām ar kairinošu vai
paralizējošu vielu saturošas gāzes mikrodaļiņām, lai īslaicīgi iedarbotos uz cilvēka organismu.
1.8. Šaujamierocis — pārnēsājams ierocis ar stobru vai bez tā, kurā, šaujampulverim sadegot, šāviņš saņem
kinētisko enerģiju virzes kustībai gāzu spiediena rezultātā. Par šaujamieroci uzskata arī priekšmetu, kas
paredzēts vai var tikt pielāgots, lai šaujampulvera iedarbības rezultātā raidītu šāviņu, ja tas izskatās kā
šaujamierocis vai ir maskēts kā cits priekšmets un tā konstrukcija vai materiāls, no kura tas izgatavots,
ļauj to pārveidot šāviņa raidīšanai šaujampulvera iedarbības rezultātā.
1.9. Aukstais ierocis — priekšmets, kam piemīt ieroča pazīmes un kas paredzēts bojājumu nodarīšanai,
izmantojot cilvēka muskuļu spēku vai speciālus mehānismus.
1.10. Elektrošoka ierīce — speciālais līdzeklis, kura augstsprieguma elektriskais lādiņš īslaicīgi paralizējoši
iedarbojas uz cilvēka vai dzīvnieka organismu.
1.11. Pneimatiskais ierocis — ierocis, no kura lodi, bultu vai citu šāviņu izšauj ar saspiestas gāzes palīdzību.
1.12. Glabāšana — ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un to sastāvdaļu turēšana atļautā vietā, ievērojot
noteiktās drošības prasības.
1.13. Realizēšana — ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un to sastāvdaļu pārdošana, maiņa, dāvināšana,
pārreģistrēšana vai citāda nodošana citai personai īpašumā vai valdījumā.
1.14. Speciālie līdzekļi — ķīmiskās vielas, priekšmeti vai mehānismi, kas paredzēti pašaizsardzībai vai
sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, bet nav ieroči.

2. Apreibinošu vielu lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegums
2.1. Ģimnāzijā un tās teritorijā aizliegts ienest, lietot, iegādāties, realizēt, glabāt alkoholu, tabaku, narkotiskās
un psihotropās vielas un citas apreibinošas vielas.
2.2. Ģimnāzijā un tās teritorijā aizliegts atrasties šo vielu reibuma stāvoklī.
2.3. Ģimnāzijā un tās teritorijā aizliegta šo apreibinošo vielu reklamēšana.
2.4. Aizliegts pamudināt citus izglītojamos lietot apreibinošas vielas.

2.5. Ja izglītojamais ir ienesis, lietojis, iegādājies, realizējis vai uzglabājis alkoholu, narkotiskās, psihotropās
vai citas apreibinošas vielas, vai ir aizdomas, ka to darījis, pedagoga vai tehniskā darbinieka pienākums
ir nekavējoties informēt par to ģimnāzijas administrāciju un medicīnas māsu.
2.6. Gadījumos, ja šo vielu lietošana apdraud izglītojamā veselību un dzīvību, jebkura ģimnāzijā esoša
darbinieka uzdevums ir izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību un ziņot vecākiem vai aizbildņiem.
2.7.

Izglītojamo, kas atrodas šo apreibinošo vielu ietekmē, nedrīkst atstāt vienu bez uzraudzības.

2.8. Jāievēro šāds rīcības plāns, kuru īsteno jebkurš ģimnāzijas darbinieks, kurš konstatējis izglītojamā
jebkādu saistību ar apreibinošajām vielām atbilstīgi savai kompetencei:
2.8.1. izglītojamā veselības stāvokļa novērtēšana (izsaucot medicīnas māsu vai neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestu);
2.8.2. ģimnāzijas direktora informēšana par notikušo (nekavējoties);
2.8.3. pārrunas ar izglītojamo;
2.8.4. vecāku informēšana (nekavējoties) un, ja nepieciešams, to izsaukšana uz skolu;
2.8.5. Valsts policijas izsaukšana, ka 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.
2.9. Ģimnāzijas darbinieki atbilstoši kompetencei veic šādas profilaktiskās darbības, lai mainītu izglītojamo
attieksmi pret atkarību izraisošām vielām un izglītojamo uzvedību:
2.9.1. izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu izvērtēšana un to ievērošanas uzraudzība;
2.9.2. darbs ar izglītojamajiem, kuri ir potenciālajā riska grupā;
2.9.3. regulārs vecāku izglītošanas darbs, sniedzot informāciju par atkarību izraisošu vielu lietošanas
pazīmēm un kaitējumu veselībai;
2.9.4. reizi gadā - darba novērtēšana un turpmāko uzdevumu plānošana.
3. Ieroču (gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču, auksto ieroču un citu)
ienešanas, pielietošanas, iegādāšanās, glabāšanas un realizēšanas aizliegums
un rīcības plāns bezprecedenta gadījumos
3.1. Ģimnāzijā un tās teritorijā aizliegts ienest, pielietot, iegādāties, realizēt, glabāt visa veida gāzes
baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, pneimatiskos ieročus, elektrošoka ierīces, aukstos ieročus,
ieroču kopijas un priekšmetus, kas tiem līdzinās, kā arī jebkāda veida munīciju – arī gadījumos, ja
speciālais līdzeklis ir bijis paredzēts pašaizsardzības nolūkam.
3.2. Ģimnāzijā un tās teritorijā ir aizliegts ienest, pielietot un glabāt visu veidu ieročus un speciālos līdzekļus
– arī tad, ja izglītojamais ir šaušanas sporta klubu, biedrību, mednieku kolektīvu u.tml. biedrs un
izglītojamajam ir attiecīgās ieroču kategorijas, to sastāvdaļu un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas,
pārvadāšanas, nēsāšanas, izmantošanas un pielietošanas atļaujas.
3.2. Ja tiek konstatēts, vai ir pamats aizdomām, ka izglītojamais ir ienesis, pielietojis, iegādājies, realizējis,
glabājis visa veida gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, pneimatiskos ieročus, elektrošoka
ierīces, aukstos ieročus, ieroču kopijas un priekšmetus, kas tiem līdzinās, kā arī jebkāda veida munīciju,

ikviena pedagoga vai tehniskā darbinieka pienākums ir nekavējoties informēt par to ģimnāzijas
administrāciju.
3.3. Gadījumos, ja notikusi nesankcionēta, tostarp nejauša speciālo līdzekļu (gāzes baloniņu, gāzes pistoļu
u.c.) pielietošana:
3.3.1 ja nepieciešams, tiek veikta izglītojamo un ģimnāzijas pedagoģisko un tehnisko darbinieku ārkārtas
evakuācija atbilstīgi noteiktajai kārtībai (vispārējās UAS trauksmes signāls, atkārtoti trīs gari zvani), kā
arī nekavējoši informēti un izsaukti Valsts policijas vai pašvaldības policijas darbinieki;
3.3.2. cietušā (cietušo) izglītojamā veselības stāvokļa novērtēšana (izsaucot medicīnas māsu vai
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu);
3.3.3. pārrunas ar izglītojamo un vecāku informēšana, nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīts skolas
psihologs;
3.4.

Gadījumos, ja notikusi nesankcionēta, tostarp nejauša, jebkura veida šaujamieroča, aukstā ieroča u.tml.
pielietošana, ienešana, glabāšana, realizēšana, iegādāšanās, vai ir aizdomas par šādu iespēju:
3.4.1. nekavējoties tiek izsaukti Valsts policijas darbinieki, tālākā rīcība tiek plānota un pakārtota
atbilstīgi drošības dienestu ieteikumiem konkrētajā situācijā;
3.4.2. par notikušo tiek informēti izglītojamā vecāki vai aizbildņi.
4. Noslēguma jautājumi.

4.1.

Alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu iegādāšanās, lietošana, glabāšana un realizēšana
ir aizliegta ar likumu, un par to var sodīt ar rājienu vai izslēdzot no ģimnāzijas, kā arī iestājas
administratīvā un (vai) kriminālatbildība.

4.2.

Par visa veida pārkāpumiem, kuri saistīti ar gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču, auksto ieroču
u.tml. iegādāšanos, reģistrēšanu, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu, nēsāšanu, izmantošanu un
realizēšanu soda ar rājienu, izslēdzot no ģimnāzijas, kā arī iestājas administratīvā un (vai)
kriminālatbildība.

4.3.

Uzskatīt par spēku zaudējušiem 2013.gada 2.septembra noteikumus Nr. 5 “Noteikumi par alkohola,
narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas
aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā”.

4.4.

Šie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 28.septembrī.

Direktora vietn.admin. saimn. darbā

J. Sproģis

