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Upeslejas 

 

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTA PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDĒ 

/Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 

23.03.2010. noteikumiem Nr.277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un 

pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”/ 

1. Upesleju sākumskolas kārtība, kādā tiek nodrošināta pirmās palīdzības sniegšana izglītības 

iestādē, reglamentē darbinieku un izglītojamo vienotu rīcību akūtos gadījumos, sniedzot pirmo palīdzību, 

sekmējot līdzatbildību par izglītojamo un personāla drošību. 

2. Ja cietušais smok, stipri asiņo, konstatēti lauzti kauli, sūdzas par stiprām sāpēm, atrodas 

bezsamaņā, guvis elektrotraumu vai plašus apdegumus, vai kā citādi ir aizdomas par nopietnām veselības 

problēmām, darbiniekam un/vai izglītojamajam jāveic šādas darbības: 

2.1. Izglītojamais nekavējoties paziņo par faktu pedagogam, izglītības iestādes medicīnas māsai vai 

jebkuram citam pieaugušajam. 

2.2. Darbinieks, pārtrauc dzīvībai bīstamu faktoru iedarbību, ja tas nepieciešams. 

2.3. Ja darbinieks un/vai izglītojamais ir apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā, iznes vai izved cietušo 

no bīstamās zonas (ja iespējams), norobežo negadījuma vietu, ja nepieciešams, izmanto Pirmās 

palīdzības aptieciņu, kura atrodas pie dežuranta vai medpunktā (vieta apzīmēta ar uzlīmi – baltu krustu 

uz zaļa fona). 

2.4. Darbinieks izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (tālrunis 113 vai 112).  
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2.5. Darbinieks paziņo izglītojamā tiesiskiem pārstāvjiem par notikumu un sastāda Nelaimes 

gadījumu Aktu 2 (divos) eksemplāros un 1 (vienas) darbadienas laikā ar vienu eksemplāru iepazīstina 

cietušā tiesiskos pārstāvjus. 

3. Ņemot vērā izglītojamo un pieaugušo zināšanu līmeni un iespējas konkrētajā gadījumā, 

negadījuma vietā veicama “ABC shēma”, kas ir neatliekamās rīcības plāns cietušā stāvokļa novērtēšanai, 

dzīvības glābšanai un uzturēšanai, pārbaudot un veicot nepieciešamās darbības. 

4. Tiek uzskatīts, ka Darbinieki ir iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem, ja tie ir nosūtīti 

elektroniski uz Darbinieka oficiālo e-pasta adresi 3 (trīs) darba dienu laikā no pieņemšanas dienas. 

 

Direktore______________________________Irēna Frankoviča 
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