
1 
 

BALDONES VIDUSSKOLA 

2021./2022.m.g. 

Preventīvu pasākumu rīcības plāns  

atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanas risku novēršanā 

 

Saskaņā ar 23.03.2010. MK noteikumu Nr.277 ” Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, 9.7.punktu 

 

Saskaņā ar 03.09.2019. MK noteikumu Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās 

izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” 7.7.punktu 

 

Mērķis 

Preventīvi pilnveidot izglītojamo zināšanas un attieksmes par veselīgu dzīves veidu kā dzīves 

pamata vērtību vispusīgi izglītotas personības veidošanā. 

 

Sasniedzamais rezultāts:  

• izglītojamie ikdienā apzināti rīkosies saskaņā ar veselīga dzīvesveida ieradumiem;  

• izglītojamie ikdienā izvirzīs un īstenos sev nozīmīgus izaugsmes mērķus; 

• izglītojamie lietos un izvērtēs efektīvākos taktiskos risinājumus un stratēģijas 

individuālajās un grupu aktivitātēs; 

• izglītojamie spēs identificēt apdraudējumus un riskus dažādās vidēs un situācijās;  

• izglītojamie veiks preventīvus drošības pasākumus, identificēs drošas rīcības soļus, 

izvēloties piemērotākās problēmrisināšanas stratēģijas; 

• izglītojamie pratīs īstenot brīvas no atkarību izraisošo vielu ietekmes izvēles novēršot 

socializācijas riskus;   

• izglītojamajiem pilnveidota kritiskā domāšana patstāvību lēmumu pieņemšanā.  

 

Par plāna izstrādi atbildīga: sociālā pedagoģe Ilona Bēmere ___________________________ 

 

*Sastādītais plāns var tikt koriģēts ar atbilstoši problēmas aktualitātei konkrētā klasē, klašu 

grupā, pamatotām izmaiņām mācību darba organizācijā, epidemioloģiskās drošības 

noteikumiem u.c. 

 

 

Klase 

 

 

Laiks 

 

Pedagoģiskā aktivitāte 

 

Atbildīgais 

7.a - 6 

7.b - 6 

7.c - 6 

8.a - 3 

8.b - 3 

9.a - 3 

9.b - 3 

No 

01.09.2021. 

31.05.2022. 

Biedrības “MOT” interaktīvas izglītojošas nodarbības 

ar mērķi stiprināt pusaudžu dzīvot prasmi, garīgo 

veselību, apzinātību un drosmi; novērst atstumtību, 

bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku 

lietošanu. 

*nodarbību laiki tiks precizēti atbilstoši MOT treneru 

laika resursiem. 

I.Bēmere 

(sadarbībā 

iesaistīti MOT 

treneri 

K.Vilcāne, 

K.Priede)  

1.-12. Laiks 

plānots, 

iepriekš 

nepubliskots 

Zibakcija 

Mērķis: veicināt izglītojamo un pedagogu sociālo un 

tiesisko  atbildību. 

Saturs: nepubliskots, bet iepriekš saskaņots ar skolas 

direktori, vecāku padomes vadītāju, Valsts policiju. 

I.Bēmere 

5.-12. Laiks Narkotisko un psihotropo vielu pārbaudes I.Bēmere 
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plānots, 

iepriekš 

nepubliskots 

preventīvs reids (ar kinologu apmācītiem suņiem). 

Preventīvi diagnosticēt  Narkotisko un psihotropo vielu 

iespējamo uzglabāšanu, lietošanu, izplatīšanu Baldones 

vidusskolas izglītojamo vidē.  

4.b 17.09.2021. Sociālās zinības  

Tēma “Smēķēšanas kaitīgums!” 

Diskusija un viedokļu apmaiņa izglītojamo pēc kino 

filmas "Kapteiņa Enriko pulkstenis" noskatīšanās 

klases vidē. 

J.Miklašonoka 

6.b 

6.c 

20.09.2021. 

21.09.2021. 

Latviešu valoda  

Tēma: ”Runas izveide un prezentācija” 

Patstāvīgi veido runu atbilstoši literārajiem runas 

uzbūves principiem par atkarību izraisošo vielu 

kaitīgumu, izmantojot tēmas faktus un personīgo 

viedokli. Prezentē to nolasa klases vidē.  

Izglītojamie pašvadīti veido klases zīmējumu izstādi. 

B.Kaļķe 

10. 

11. 

21.09.2021. 

22.09.2021. 

Angļu valoda 

Tēma: “Jauniešu dzīves modelis”. 

Izglītojamie izstrādā rakstveida argumentāciju un 

klases vidē diskusijā pieskaras tēmai par kaitīgo 

ieradumu nelabvēlīgo ietekmi uz jauniešu dzīves 

veidu.  

J.Babre-Laime 

6.b 23.09.2021. Klases stunda 

Tēma: “Veselība!” 

Izglītojoša saruna, diskusija, viedokļu apmaiņa par 

veselību stiprinošām un veselību graujošām 

aktivitātēm cilvēka dzīvē. 

J.Babre-Laime 

3.b 04.10.2021. Klases stunda 

Tēma: " Kāpēc elektroniskās cigaretes ir kaitīgas?"  

Saruna, viedokļu apmaiņa klases grupā par 

elektronisko cigarešu kaitīgajiem aspektiem, lietošanas 

dažādajām sekām. 

I.Melngaile 

9.a, 

9.b 

grupa 

06.10.2021. Vācu valoda 

Tēma: “Izglītība Vācijas skolās” 

 Diskusija apakštēmas ietvaros ar skolēniem par 

smēķēšanas kaitīgajiem ieradumiem. Saruna par 

smēķētājiem paredzētu vietu kā tas ir Vācijas skolās. 

L.Bergmane 

1.c 08.10.2021. Klases stunda  

Tēma: “Veselīgs dienas režīms.” 

Apakštēmas ietvaros izzinošs akcents uz veselīgo 

dzīves veidu, kas ļauj izvairīties no neveselīgu 

ieradumu izveides. 

V.Eglīte 

7.c 12.10.2021. Klases stunda  

Tēma: “Atkarību izraisošo vielu negatīvie aspekti” 

Vienaudžu prezentāciju un klases diskusiju par 

atkarību izraisošo vielu negatīvajiem aspektiem. 

I.Bēmere 

S.Krastiņa 

4.c 13.10.2021. Klases stunda  

Tēma: “Kāpēc smēķēt ir kaitīgi?”  

Grupu darba aktivitātē diskusija par to, kā pozitīvā 

veidā piepildīt brīvo laiku. Izveidota klases zīmējumu, 

D.Skujevska 
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plakātu  izstāde par smēķēšanas kaitīgumu. 

12. 14.10.2021. Ķīmija 

Tēma: “Kaitīgu faktoru ietekme uz cilvēka embrionālo 

attīstību.” 

Zinātniski pamatotu faktu izklāsts, izzinoša diskusija 

pēc izglītojamo jautājumiem. 

M.Krasovska 

4.b 15.10.2021. Klases stunda  

Tēma “Savstarpēja cieņa un sapratne – dzīves 

kvalitātes pamats” 

Izzinoši pedagoģisks akcents par cilvēka spēju pieņemt 

lēmumus grupā – diskusija klases vidē smēķēt vai 

nesmēķēt. 

J.Miklašonoka 

8.b 15.10.2021. Literatūra 

Tēma: “Daiļdarba analīze - Z.Skujiņa romāns ,,Jauna 

cilvēka memuāri". 

Atkarību izraisošo vielu lietošanas risku konteksts 

situācija analīzē  - draugs dzērumā bez atļaujas 

paņēmis tēva mašīnu un izraisījis avāriju. Klases 

diskusija grupā. 

D.Cekula 

1.b 28.10.2021. Sociālās zinības 

Tēma: “Vesels augšu, stiprs būšu!” 

Tēmas ietvaros klases izzinošas diskusijas apakšpunkts 

par atkarību izraisošo vielu negatīvo ietekmi uz cilvēka 

veselību. 

I.Kūkuma 

4.b 29.10.2021. Dabaszinības 

Tēma “Kā vairojas un attīstās cilvēks?“ 

Izzinoši pedagoģisks akcents klases diskusijā par 

smēķēšanas un alkohola kaitīgumu. 

J.Miklašonoka 

1.a 03.11.2021. Klases stunda 

Tēma: ”Esi brīvs!" 

Individuāls darbs ar vizuālo materiālu darba lapās, 

klases kopēja izzinoša saruna par smēķēšanas un 

alkohola negatīvo ietekmi uz cilvēka dzīvi.  

I.Irša-Podkalne 

3.a 

3.b 

04.11.2021. Angļu valoda 

Tēma: “Kā atkarības ietekmē cilvēka dzīvi?” 

Individuāls darbs, uzrakstot jomas, kuras skar atkarību 

izraisošo vielu lietošana. Prezentācija klases vidē, 

viedokļu apmaiņa. 

M.Kaužēna 

6.a 04.11.2021. Klases stunda 

Tēma: “Atkarības!” 

Izzinoša saruna ar skolēniem par atkarību veidiem un 

to negatīvo ietekmi uz cilvēku. 

J.Babre-Laime 

9.c 04.11.2021. Klases stunda 

Tēma: “Atkarības – kas tas ir!” 

Izzinoša saruna ar skolēniem par atkarību postošo 

ietekmi un cilvēka gribas spēku būt brīvam. 

L.Uzrauga 

5.a 08.11.2021. Klases stunda 

Tēma: ”Esi brīvs!" 

Klases prāta vētra par smēķēšanas un alkohola 

negatīvo ietekmi uz cilvēka dzīvi.  

I.Irša-Podkalne 
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8.a 01.12.2021. Klases stunda  

Tēma: "Atkarības"  

Saruna - diskusija par atkarību ietekmi pēc filmas 

"Pusaudžu atkarība" kopīgas noskatīšanās. 

G.Peņķe 

9.a 

9.b 

9.c 

11.11.2021. 

12.11.2021. 

12.11.2021. 

Angļu valoda 

Tēma: "Zāļu un narkotiku iedarbība uz smadzenēm" 

Diskusija tēmas "Uzturs un veselība" ietvaros. Skolēni 

izpilda testu, vēro videomateriālu, diskutē. 

K.Smiltiņa 

7.a 12.11.2021. Klases stunda  

Tēma: “Atkarību izraisošo vielu lietošanas riski”  

Īsfilmu skatīšanās, izglītojamo refleksija klases kopējā 

diskusijā. Vizuālu plakātu un prezentāciju izveide 

klases izstādei. 

V.Fogele 

8.b 

10. 

No 

01.11.2021. 

līdz 

17.11.2021. 

Datorika / klases stunda - starpdisciplinārās stundas.  

Tēma: “Atkarību izraisošo vielu negatīvie aspekti!” 

10. klases izglītojamie  datorikā mazajās grupās veidos 

prezentācijas par atkarību izraisošajām vielām un to 

negatīvo ietekmi. 10.klases izglītojamie prezentētās 8.b 

klasei klases stundā. 8.b klases izglītojamie apgūstot 

mobilās aplikācijas uzdos prezentētājiem 

atgriezeniskās saites jautājumus par tēmu. 

R.Tenis 

L.Šūpole-Tene  

10. 17.11.2021. Vācu valoda 

Tēma: "Svētki Latvijā un Vācijā."  

Diskusija pēc video noskatīšanās par svētku svinēšanas 

tradīcijām Latvijā un Vācijā (Oktoberfest, Jāņi u.c.). 

Apakštēma - alkohola lietošana svinot svētkus, ietekme 

uz veselību. 

L.Bergmane 

7.b 

8.b 

10. 

22.11.2021. 

23.11.2021. 

25.11.2021. 

Latviešu valoda 

Tēma: “Izplatītākās pusaudžu atkarības Baldones 

vidusskolā un kā ar tām cīnīties” 

Domraksts. 

Dz.Knohenfelde 

6.a 

6.b 

6.c 

23.11.2021. 

23.11.2021. 

24.11.2021. 

Sociālās zinības 

Tēma: “Es un veselība.” 

Izglītojoši izzinoša saruna ar skolēniem par to, vai 

smēķēt ir stilīgi?  

A.Selecka 

6.a 03.12.2021. Literatūra 

Tēma: “Daiļdarba analīze - S.Taunsendas romāns 

,,Adriana Moula slepenā dienasgrāmata''  

Atkarību izraisošo vielu lietošanas risku konteksts 

situācija analīzē  - vecāki dzer, bērna pamestība, 

pusaudža izjūtas tādā situācijā, apņemšanās nekad 

nelietot alkoholu. Klases diskusija grupā. 

D.Cekula 

11. 06.12.2021. Vācu valoda 

Tēma: “Cilvēka ķermenis un valoda” 

Diskusija par atkarību izraisošo vielu ietekmi un 

veselību, saslimšanām un sekām. 

L.Bergmane 

4.a 07.12.2021. Dabas zinības  

Tēma "Cilvēka attīstība."  

Apakštēmas ietvaros izzinoša saruna par veselīgu 

dzīves veidu atkarību izcelsmi - iedzimts vai veidojas 

 I.Pelčere 
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dzīves laikā. 

10. 

11. 

02.12.2021. Publiskā uzstāšanās   

Tēma: “Pasākuma vadītāja uzvedības etiķete” 

Diskusijas apakštēma par cilvēka pašprezentāciju un 

vēstījumu sabiedrībai, atrodoties apreibinošo vielu 

ietekmē. 

Ē.Babris-Laime 

9.a 05.01.2022. Klases stunda  

Tēma: “Atkarībām – nē! 

Izglītojamo pārrunas, diskusija, pieredzes stāsti. 

R.Markova 

9.b 05.01.2022. Klases stunda  

Tēma: "Atkarības - to veidi un iedalījums." 

Saruna, viedokļu apmaiņa, savstarpējā argumentācija. 

A.Karelsons 

9.a 07.01.2022. Literatūra 

Tēma: “Pusaudžu atkarības.” 

Domraksts 

R.Markova 

7.a 

7.b 

7.c 

8.a 

8.b 

9.a 

9.b 

9.c 

No 

05.01.2022. 

līdz 

14.01.2022. 

Mūzika 

Tēma: “Atkarībām  - NĒ!” 

Izpildītājmākslinieki Latvijā un pasaulē, kuri savā 

daiļradē runā (dzied) par atkarību izraisošo vielu 

postošo ietekmi uz cilvēci. Diskusija par mākslā pausto 

sociālo vēstījumu sabiedrībai un mākslinieka kā viena 

sabiedrības pārstāvja spēju mainīt daudzu cilvēku 

domas, uzvedību, vērtības, izvēles. 

 

 

E.Šepetovska 

9.b 12.01.2022. 

19.01.2022. 

Klases stunda  

Tēma: "Atkarību izraisošo vielu seku novērtējums." 

Saruna, viedokļu apmaiņa, savstarpējā argumentācija. 

A.Karelsons 

2.b 13.01.2021. Klases stunda  

Tēma: “Veselā miesā – vesels gars.” 

Starpdisciplinārā stunda - pēc izzinošas sarunas par 

veselībai draudzīgu aktivitāšu nozīmi cilvēka dzīve 

rokdarbos izstrādāts vizuāls darbs. 

J.Gargurne 

5.b 13.01.2021. Klases stunda  

Tēma: ”Cīņa ar sevi.” 

Diskusija par narkotiskās darbības vielu izraisīto 

atkarību un cilvēka cīņu mūža garumā par brīvu dzīvi 

pēc dokumentālās filmas “Caur adatas aci” 

noskatīšanās. 

J.Gargurne 

3.a 17.01.2022. Klases stunda  

Tēma: “Gribu būt stiprs.” 

Saruna klases vidē par veselību veicinošām aktivitātēm 

un prasmi izdarīt izvēli par labu savai veselībai. 

I.Stuberovska 

9.a 

9.b 

17.01.2022. Bioloģija 

Tēma: “Elpošana un plaušu veselība.” 

Tēmas ietvaros izzinoša, zinātniski pamatotos faktos 

balstīta saruna par smēķēšanas atkarību. Izglītojamie 

individuāli izveido darbu brīvā formā ar nosaukumu 

“10 iemesli, kāpēc nesākt smēķēt”. No tiem tiks 

izveidots vizuāls klases kopējais plakāts, kas izlikts 

S.Grosberga-

Merca 
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interesentu apskatei. 

12. 19.01.2021. Klases stunda  

Tēma: “Man ir 18 – varu visu!” 

Izglītojamo pārrunas, diskusija, pieredzes stāsti klases 

vidē par atkarību izraisošo vielu ietekmi uz cilvēka 

dzīvi. 

D.Cekula 

12. 20.01.2021. Ķīmija 

Tēma: “Etanola iedarbība uz cilvēka nervu sistēmu.” 

Zinātniski pamatotu faktu izklāsts, izzinoša diskusija 

pēc izglītojamo jautājumiem. 

M.Krasovska 

10. Februāris Matemātika 

Tēma "Statistika” 

Izglītojamie veiks pētniecisko darbu, kurā iekļauta 

apakštēma "Atkarību izraisošas vielu lietošanas 

uzsākšanas risks" 

A.Čerāne 

12. 15.02.2021. Vācu valoda 

Tēma: "Sports un veselība"  

Apakštēmas ietvaros diskusija par veselīgu un 

neveselīgu dzīvesveidu, kaitīgo ieradumu ietekmi uz 

veselību. 

L.Begmane 

10. 

11. 

12. 

09.03.2022. 

(vizuālā 

māksla 

mācību 

gada 

garumā) 

Sports un veselība / vizuālā māksla – 

starpdisciplinārais projekts.  

Sporta spēles un radošo darbu izstāde "Brīvs no 

atkarībām!" 

P.Naglis 

J.Antone 

11. 14.03.2022. Vēsture un sociālās zinības 

Tēma: “Sociālā uzņēmējdarbība” 

Izzinoša saruna par sociālās atstumtības risku 

mazināšanu valstī ar sociālo palīdzību, iesaistot darba 

tirgū personas, kuras ārstējas vai jau ir izārstējušās no 

alkoholisma, narkotiku  atkarības. 

S.Mežiniece 

9.a 

9.b 

9.c 

25.04.2022. 

27.04.2022. 

29.04.2022. 

Ķīmija 

Tēma: “Spirtu iedarbība uz cilvēka organismu..” 

Zinātniski pamatotu faktu izklāsts, izzinoša diskusija 

pēc izglītojamo jautājumiem. 

M.Krasovska 

3.b 26.04.2022. Sociālās zinībās 

Tēma: “Es vēlos justies labi.” 

Izglītojoša saruna par smēķēšanas, alkohola un 

narkotiku kaitīgo ietekmi uz veselību. 

S.Stuberovska 

4.a 10.05.2022. Klases stunda 

Tēma: "Veselīgs dzīves veids"  

Klases diskusija par drosmi pateikt “nē” un 

nepakļauties vienaudžu negatīvajam piemēram. 

I.Pelčere 

2.a 18.05.2022. Sociālās zinībās 

Tēma: “Drošība mājās un ārpus mājas.” 

Apakštēmas ietvaros izzinoša saruna par atkarību 

postošo ietekmi ģimenes vidē, ielu satiksmē, dabā, pie 

ūdens.” 

S.Krūze 

 


