
 PIELIKUMS 
Liepājas 7. vidusskolas 

2013. gada 26. septembra 
Iekšējās kārtības noteikumiem 

(62. punkts) 

RĪCĪBAS PLĀNS 

vardarbības gadījumos izglītojamo vidū 

    Skolēniem, kuri skolā sastopas ar vardarbību – draudus savai veselībai un dzīvībai, 
kā rezultātā rodas problēmsituācijas (konflikti, strīdi, kautiņi) – personīgi vai ar vecāku 
starpniecību nekavējoties mutiski vai rakstiski jāinformē par problēmsituāciju un jāvēršas pie 
kāda no minētajiem skolas darbiniekiem: 

 klases audzinātāja, 
 sociālā pedagoga, 
 skolas medmāsas, 
 skolas psihologa, 
 skolas vadības. 

 

KONSTATĒJOT GADĪJUMU VAI PĀRKĀPUMU 

 

Klases audzinātājs 
darbā ar klasi vai skolēnu individuāli vardarbības novēršanā veic šādas darbības: 
 saruna ar skolēnu; 
 lietas apstākļu noskaidrošana; 
 skolēna paskaidrojums; 
 vecāku informēšana par notikušo situāciju; 
 ja situācija ir nopietna, tad tiek izsaukti vecāki uz skolu un iesaistīts sociālais 

pedagogs un/vai skolas psihologs. 

 

Sociālais pedagogs 

 saruna ar bērnu, vecāku, skolotāju; 
 lietas apstākļu noskaidrošana, problēmas definēšana; 
 skolēna uzvedības novērtēšana; 
 uzvedības, morāles normu, likuma normu izskaidrošana; 
      līgums un vienošanās ar bērnu; 

 

Psihologs 

 psiholoģiskais vardarbības situācijas izvērtējums pēc klases audzinātāja, sociālā 
pedagoga, skolas māsas, skolas vadības pieprasījuma; 

 psihoemocionālās korekcijas darbs ar vardarbības situācijā iesaistītajiem pēc 
nepieciešamības; (individuālās konsultācijas saskaņojamas ar vecākiem); 

 citu speciālistu (psihiatra, neirologa, ģimenes ārsta, krīzes centru) ieteikšana darbā ar 
vardarbības situācijā iesaistītajiem pēc nepieciešamības. 



Medmāsa 

 sniegt pirmo medicīnisko palīdzību; 
 izvērtēt nepieciešamību neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanai, citu 

medicīnas darbinieku, ģimenes ārsta piesaistei; 
 par konstatētajiem vardarbības gadījumiem informēt klases audzinātāju, sociālo 

pedagogu, cietušā vecākus un skolas vadību; 
 piedalīties klašu stundās un vecāku sapulcēs un sniegt izskaidrojošu informāciju par 

medicīniska rakstura sekām vardarbībā iesaistītajiem skolēniem, sniegt konsultācijas 
atbilstoši nepieciešamībai. 

 

Administrācija 

 saruna ar vardarbībā iesaistītajiem skolēniem, to vecākiem, skolotājiem; 
 iepazīšanās ar lietas apstākļiem; 
 nepieciešamības gadījumā vēršanās pie citām bērnu tiesību pārstāvošām instancēm. 
 gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli 

sodāmiem pārkāpumiem, nekavējoties ziņo par to tiesībsargājošām iestādēm.  
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