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RĪGAS 7. PAMATSKOLA 

 

Reģistrācijas Nr. LV90002198233, 

Jaunciema 4.šķērslīnija 4, Rīga LV-1023, Latvija, tālrunis: +371 67348841 

e-pasts: r7ps@riga.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rīgā 

 

15.10.2021. 

 

Nr.PS7-21-12-nts 

 
Izdoti saskaņā Ministru kabineta 

23.03.2010. noteikumi Nr.277 

” Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā  

veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”  

 

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā  

veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādē 

 

I Vispārīgie noteikumi 

 

1. Noteikumi, nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības 

aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība Rīgas 7.pamatskolā Gaileņu ielā 5           

(turpmāk – Iestāde); 

 

II Profilaktiskās veselības aprūpes un  

pirmās palīdzības organizācija 

 

2. Ja izglītojamais guvis nelielu sadzīves traumu un nav apdraudēta viņa veselība un 

dzīvība, pirmo palīdzību izglītojamajam sniedz Iestādē; 

3. Ja izglītojamajam ir smaga trauma vai saslimšana, izsauc neatliekamās palīdzības 

brigādi, un Iestāde nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu līdz brīdim, kamēr ierodas 

neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde; 

4. Pirmo palīdzību Iestādē sniedz traumas gūšanas vietā, Iestādes veselības punktā; 

5. Iestādei ir nodrošināts pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņas medicīnisko materiālu 

minimumu. Iestādes vadītājs, konsultējoties ar ārstniecības personu, pirmās 

palīdzības sniegšanai paredzēto aptieciņu var papildināt ar medikamentiem; 

6. Iestādē pirmo palīdzību sniedz ārstniecības persona – māsa vai izglītības iestādes 

darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā  saskaņā ar normatīvajos aktos 

par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā noteiktajām programmām. Ja 

izglītojamajam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību atbilstoši  savām 
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zināšanās  un iespējam sniedz persona ar kvalifikāciju medicīnā  vai bez tās neatkarīgi 

no sagatavotības un ekipējuma; 

7. Ja izglītojamais saslimst Iestādē pirmsskolas izglītības skolotāja, vai iestādes vadītājs 

informē izglītojamā vecākus (likumiskos pārstāvjus); 

8. Iestādes vadītājs organizē: 

8.1. Iestādes darbinieku apmācību pirmās palīdzības sniegšanā; 

8.2. Higiēnas prasību ievērošanas kontroli; 

8.3. Veselīga uztura principu īstenošanu un kontroli, atbilstoši iespējam nodrošinot 

ārstniecisku uzturu tiem izglītojamajiem, kuriem tas nepieciešams; 

8.4. Reizi mācību gadā veikt antropometrisko mērījumu veikšanu izglītojamajiem, 

redzes un dzirdes pārbaudi; 

8.5. Ne retāk kā reizi mācību gadā (ieteicams pirmā semestra pirmajā mēnesī) kašķa 

un pedikulozes pārbaudi izglītojamajiem, kā arī šo slimību profilakses 

pasākumus; 

8.6. Primāros pretepidēmijas pasākumus, ja konstatētas infekcijas slimības. 

9. Rīcības plāns, ja izglītojamais guvis nelielu sadzīves traumu un nav apdraudēta viņa 

veselība un dzīvība: 

9.1. Tiek sniegta pirmā palīdzība, traumas gūšanas vietā; 

9.2. Pēc pirmās palīdzības sniegšanas tiek informēta Iestādes direktore un 

struktūrvienības vadītāja/ direktora vietnieks; 

9.3. Tiek ziņots izglītojamā vecākiem; 

9.4. Skolotāja dienasgrāmatā tiek veikts ieraksts par traumu, norādot datumu, laiku, 

rīcību. 

10. Rīcības plāns, ja izglītojamajam ir smaga trauma vai saslimšana: 

10.1.Tiek izsaukta neatliekamās palīdzības brigāde; 

10.2.tiek nodrošināta pirmās palīdzības sniegšana līdz brīdim, kamēr ierodas 

neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde; 

10.3.Tiek informēta Iestādes direktore; 

10.4.Tiek informēti izglītojamā vecāki; 

10.5.Pirmsskolas izglītības skolotājs Iestādes direktoram iesniedz situācijas 

skaidrojumu rakstiska veidā. 

 

III Noslēguma jautājumi 

 

11. Noteikumi stājas spēkā ar izdošanas brīdi un ir spēkā līdz to nomaiņai.  

12. Grozījumus noteikumos var veikt Iestādes direktors. 

 

 

Direktore         I.Ozola 


