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 PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

VESELAVAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE  

Reģistrācijas Nr. 4402901697, „Vālodzēs”, Bērzkrogā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, LV-4116, 

tālr.64177375, e-pasts:veselavaspii@priekulunovads.lv 

 

1.pielikums 

APSTIPRINU 

Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes 

 vadītāja ___________________  I.Liepiņa 

2019.gada 4.aprīlī, rīkojums Nr.1-6/1 
 
 

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo pirmās palīdzības pieejamība 

izglītības iestādē 
 

Izdota saskaņā ar 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.890  

„Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas 

īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 15.punktu  

 

1. Vispārīgie jautājumi  

1. Noteikumi nosaka Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – Iestāde) un 

bērna likumisko pārstāvju (turpmāk - vecāki) rīcību gadījumos, kad jāsniedz neatliekamā 

palīdzība (turpmāk – kārtība).  

2. Kārtības mērķis ir sniegt informāciju par rīcību gadījumos, kad jāsniedz cietušajam 

pirmā palīdzība izglītības iestādē.  

3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs vai viņa 

norīkots atbildīgais darbinieks – Iestādes medicīnas māsa.  

 

2. Rīcība , kad noticis nelaimes gadījums ar izglītojamo. 

 

Ja nelaimes gadījums noticis ar bērnu:  

 

2.1. Pirmsskolas skolotāja izsauc medmāsu pie cietušā. Pārējos bērnus šajā laikā pieskata 

skolotājas palīdze vai cits pieaugušais.                                                    

2.2.Medmāsa novērtē situāciju un sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.Ja medmāsas nav, 

palīdzību sniedz pirmsskolas skolotāja.         

2.3.Vienlaicīgi ar pirmās palīdzības  sniegšanu, medmāsa nosūta pirmsskolas skolotāju 

izsaukt  neatliekamo palīdzību pa tālruni 113,  paziņot bērna vecākiem par 

negadījumu.           

2.4.Vecākiem nekavējoties jāierodas slimnīcā, uz kuru ir nogādāts bērns.                                                     

2.5.Ja līdz šim iestādes vadītāja par negadījumu nav uzzinājusi, tad medmāsa vai grupas 

skolotāja pa negadījumu informē iestādes vadītāju. 
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2.6.Grupas pirmsskolas skolotāja raksta paskaidrojumu iestādes vadītājai par to, kādos 

apstākļos un kā ir noticis nelaimes gadījums. 

2.7.Iestādes vadītāja par notikušo nelaimes gadījumu informē Izglītības pārvaldes 

atbildīgo darbinieku. 

 

Ja nelaimes gadījums noticis laikā no pl.19 – pl.8. 

 

2.8.Grupas aukle novērtē situāciju un sniedz pirmo palīdzību.  

2.9.Vienlaicīgi ar pirmās palīdzības sniegšanu tiek izsaukta neatliekamā palīdzība pa 

tālruni 113, un par nelaimes gadījumu ziņot vecākiem. 

2.10.Ja neatliekamās palīdzības izsaukšanai nepieciešams atstāt telpu, kurā noticis 

negadījums no pārējo bērnu vidus tiek izvēlēts vecākais, kas atbildēs par kārtību. 

2.11.Vecākiem ir jāierodas slimnīcā, uz kuru ir nogādāts bērns. 

2.12.Ja līdz šim iestādes vadītāja par negadījumu nav uzzinājusi, tad grupas aukle  par 

negadījumu informē iestādes vadītāju. 

2.13.Grupas aukle raksta paskaidrojumu iestādes vadītājai par to, kādos apstākļos, un kā 

ir noticis nelaimes gadījums. 

2.14.Iestādes vadītāja par notikušo nelaimes gadījumu informē Izglītības pārvaldes 

atbildīgo darbinieku. 

 

3. Rīcība , kad noticis nelaimes gadījums ar iestādes darbinieku. 

 

 Ja nelaimes gadījums noticis ar darbinieku 
 

1. Ja nelaimes gadījums nopietni apdraud darbinieka veselību, darbinieks, kas atradis 

cietušo pats nekavējoties organizē palīdzības sniegšanu cietušajam. 

2. Medmāsa vai cits darbinieks izsauc neatliekamo palīdzību pa tālruni 113. 

3. Medmāsa vai darbinieks, kurš sniedzis palīdzību, paziņo iestādes vadītājai par 

negadījumu. 

4. Darbinieks, kas atradies blakus vai atradis cietušo, sniedz liecību par to kādos 

apstākļos noticis nelaimes gadījums. 

5. Iestādes vadītāja sazinās ar ārstniecības iestādi par cietušā darbinieka stāvokli, 

pieprasot izziņu. 

6. Iestādes vadītāja ar rīkojumu nosaka izmeklēšanas komisiju, kas izmeklē nelaimes 

gadījumu darbā. Ja gūti vidēji smagi un smagi veselības traucējumi, tad iestādes vadītāja 

ziņo Valsts darba inspekcijai, kura uzsāk izmeklēšanu. 

7. Tiek sastādīts akts vai atzinums par nelaimes gadījumu darbā. Tā kopijas tiek nosūtītas 

cietušajam darbiniekam, Valsts darba inspekcijai, BO VSAA.  

 

 

 

           

   

Sastādīja: I.Liepiņa 

 

Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 
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