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APSTIPRINĀTS 

ar 2014.gada 29. augusta 

 direktora rīk.nr. 87-p 

 

Ķekavā, Ķekavas novadā 

 

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības 

aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība privātajā pamatskolā 

„Gaismas tilts 97” 

  
Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības 

aprūpe un pirmās palīdzības sniegšana privātajā pamatskolā „Gaismas tilts 97” 

(turpmāk Skola). 

 

1. Skolas direktors slēdz līgumu ar medicīnas iestādi/ģimenes ārstu par primārās 

veselības aprūpi skolā un līgumā atrunā medicīnas iestādes/ģimenes ārsta 

pienākumus atbilstoši spēkā esošajiem MK noteikumiem. 

 

2. Izdevumus, kas saistīti ar profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības 

sniegšanu, finansē Skolas dibinātājs.  

 

3. Skolai jābūt nodrošinātai ar pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņas 

medicīnisko materiālu minimumu atbilstoši pastāvošajiem MK noteikumiem:  

 Vienreiz lietojami cimdi iepakojumā – 2 pāri  

 Spraužamadatas – 4  

 Šķēres (10–14 cm) ar noapaļotiem galiem – 1  

 Mākslīgās elpināšanas maska ar vienvirziena gaisa vārstuli iepakojumā – 1  

 Trīsstūrveida pārsējs (96 x 96 x 136 cm) iepakojumā – 2  

 Leikoplasts (2–3 cm) spolē – 1  

 Brūču plāksteri (dažādu izmēru) sterilā iepakojumā – 15  

 Tīklveida pārsējs Nr.3 (40 cm) – 3  

 Marles saites (4 x 0,1 m) sterilā iepakojumā – 4  

 Marles saites (4 x 0,05 m) sterilā iepakojumā – 2  

 Pārsienamās paketes sterilā iepakojumā – 2  
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 Marles komplekts (600 x 800 mm) sterilā iepakojumā – 1  

 Marles komprese (400 x 600 mm) sterilā iepakojumā – 1  

 Marles komprese (100 x 100 mm) sterilā iepakojumā – 5  

 Folijas sega (viena puse metalizēta, otra – spilgtā krāsā) iepakojumā – 1  

 Medicīnisko materiālu saraksts valsts valodā – 1  

 

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

un dzīvība, pirmo palīdzību izglītojamajam Skolā sniedz darbinieks, kurš ir 

apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā, informējot par to izglītojamā 

vecākus/aizbildņus. 

 

5. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, Skola sazinās ārstu, ar kuru 

Skolai noslēgts līgums vai  izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības 

brigādi. Skola nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamajam līdz 

brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. 

 

6. Ja izglītojamais saslimst atrodoties Skolā, klases audzinātāja vai priekšmeta 

skolotājs, vai Skolas vadība  informē izglītojamā vecākus. 

 

7. Skolas direktors  nodrošina medicīnas personāla klātbūtni Skolas rīkotajos 

sporta pasākumos.  

 

8. Rīcība izglītojamā smagas traumas gadījumā:  

 Ja noticis smags traumas gadījums (galvas trauma, kaulu lūzums u.c.), klases 

audzinātāja vai priekšmeta skolotājs, vai Skolas vadība izsauc neatliekamo 

medicīnisko palīdzību pa tālruni 113 vai 112, telefoniski un klātienē 

neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei apraksta notikušo un atbild uz 

jautājumiem;  

 klases audzinātājs vai priekšmeta skolotājs, vai Skolas vadība izsauc ārstu, ar 

kuru skolai noslēgts līgums vai sazinās ar konsultatīvo dienestu, lai organizētu 

pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajam bērnam līdz mediķu 

ierašanās brīdim,  

 klases audzinātāja vai priekšmeta skolotājs, vai Skolas vadība nekavējoties 

informē bērna vecākus/aizbildņus,  pastāstot par notikušo un bērna pašsajūtu;  

 gadījumos, kad vecāki/aizbildņi nav sazvanāmi vai nevar nekavējoties 

ierasties pie cietušā bērna, pie bērna līdz vecāku/aizbildņu ierašanās brīdim 

atrodas kāds no skolotājiem vai Skolas vadības;  

 skolotājs informē par traumas gadījumu Skolas direktoru  mutiski vai pa 

tālruni 29117175 vai viņa aizvietotāju mutiski vai pa tālruņiem 26362991, 

26306962;  

 gaidot neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes ierašanos, skolotājs vēro 

bērna pašsajūtu.  
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9. Skola sadarbībā ar ar medicīnas iestādi/ģimenes ārstu veic primāros 

pretepidēmijas pasākumus, ja konstatētas infekciju slimības, tai skaitā saslimušo 

izolēšanu un izglītojamo vecāku/aizbildņu  informēšanu. 

10. Skola, konsultējoties ar ar medicīnas iestādi/ģimenes ārstu, nosaka karantīnu uz 

noteiktu laiku izglītojamo masveida saslimšanas gadījumā. 


