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Izdoti saskaņā  MK noteikumu Nr. 1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.4.punktu. 

 

Noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanu   

Liepājas Centra sākumskolā 

 

1. Ar pirmās palīdzības sniegšanas noteikumiem skolēnus iepazīstina katru gadu septembrī un pēc 

nepieciešamības.  

2. Par pirmās palīdzības sniegšanas noteikumiem, par bīstamām situācijām, kuras var radīt 

traumas un par drošību dažādās situācijās skolēnus informē klases audzinātāja sadarbībā ar 

skolas medicīnas māsu vai citu pieaicinātu profesionālu personu.  

3. Skolēni parakstās e-klases žurnāla pielikumā par noteikumu ievērošanu. 

4. Pirmā palīdzība ir palīdzība, ko cietušajam (saslimušajam) dzīvībai vai veselībai  kritiskā 

stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās, 

neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma. 

5. Ja skolēns guvis nelielu sadzīves traumu un nav apdraudēta viņa veselība un dzīvība, pirmo 

palīdzību sniedz skolā: 

5.1. pirmo palīdzību skolā sniedz traumas gūšanas vietā vai medicīnas māsas kabinetā; 

5.2. skolā pirmo palīdzību sniedz skolas medicīnas māsa, vai izglītības iestādes darbinieks. 

6. Ja skolēnam ir smaga trauma vai saslimšana, izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības 

brigādi, skolā tiek nodrošināta pirmās palīdzības sniegšana skolēnam līdz brīdim, kamēr 

ierodas neatliekamā medicīniskā palīdzība: 

6.1. traumu un nopietnu saslimšanu gadījumā skolas darbinieks informē vecākus 

(likumiskos pārstāvjus); 

6.2. ja izglītojamo jātransportē uz ārstniecības iestādi (slimnīcu) viņu pavada vecāki vai 

skolotājs (ja ar vecākiem nav iespējams sazināties, vai ja viņi nevar ierasties); 

6.3. traumu gadījumus dokumentē medicīnas māsa un ziņo skolas direktorei. 

7. Skolēna rīcība pirmās palīdzības sniegšanā: 

7.1. redzi cietušo, vai kādam slikti, apstājies, uzrunā; 

7.2. ja trauma nav nopietna – sasities, paklupis, noskrāpējies, palīdzi nokļūt līdz 

pieaugušajam (pedagogam, darbiniekam, medicīnas māsai); 
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7.3. redzi cietušo, vai kādam slikti, guļ – apstājies, uzrunā, papurini aiz pleca, neatbild, sauc 

pēc palīdzības; jebkurš tuvumā esošais, lai skrien pēc palīdzības pie tuvākā            

pieaugušā (pedagoga, darbinieka, medicīnas māsas), pats paliec pie cietušā; 

7.4. neatliekamās  palīdzības izsaukšanai izmanto mobilo telefonu, zvani 113, ziņo, kur 

noticis (adrese), kas noticis, cik cietušo vai slimo, nepārtrauc sarunu, pirms to nav izdarījis 

dispečers. 

8. Instrukcija pirmās palīdzības sniegšanā: 

8.1. dzīvībai bīstama asiņošana: 

8.1.1. brūce rokā, kājā, aizspied brūci ar plaukstu, neaizmirsti  uzvilkt 

vienreizlietojamos cimdus, ja cietušais pats nevar aizspiest brūci; pacel  

ekstremitāti uz augšu, novieto cietušo guļus, uzliec spiedošu pārsēju, 

pārliecinies vai asiņošana neturpinās, ja tā turpinās, papildini spiedošā pārsēja 

konstrukciju ar vēl vienu spiedošu priekšmetu; 

8.1.2. brūce ir ķermenī, kaklā, galvā uzvelc rokās vienreizlietojamos gumijas cimdus 

vai citu necaurlaidīga materiāla izstrādājumus aizspied brūci ar pirkstu, 

plaukstu, dūri un turi līdz neatliekamās palīdzības atbraukšanai; 

8.1.3. deguna asiņošanas gadījumā noliec galvu uz priekšu, saspied cieši nāsis, pieliec 

salveti pie deguna, turi apmēram 10 minūtes, pakauša un deguna saknes rajonā 

pieliec ledu. 

8.2. apdegumu gadījumā pēc iespējas ātrāk apdegušo vietu dzesē ar vēsu tekošu ūdeni 

vismaz 10min., lej ūdeni starp apģērbu un ādu, dzesēšanas laikā, uzmanīgi novelc cietušā  

apģērbu, apavus, gredzenus, neplēs nost no ķermeņa piedegušos apģērba gabalus, ja 

apdegums lielāks par cietušā plaukstu, izsauc NMP; 

8.3. ķīmiskās vielas: 

8.3.1. apdeguma gadījumā, ja tā nokļuvusi uz ādas, sausu vielu nopurini, skalo cietušo 

vietu ar vēsu, tekošu ūdeni 20 minūtes, pārsien ar tīru pārsēju; 

8.3.2. ķīmiska viela acī, skalo traumētu aci ar vēsu, tekošu ūdeni 20 minūtes, skalo tā, 

lai ūdens netecētu uz veselo aci, pārsien ar sausu pārsēju abas acis; 

8.3.3. ķīmiskas vielas nokļūšanas gadījumā gremošanas traktā, dod dzert vēsu ūdeni, 

bet ne vairāk kā 200ml, neizsauc vemšanu, izsauc neatliekamo medicīnisko 

palīdzību; 

8.3.4. ieelpotas ķīmiskas vielas gadījumā pārvietojies drošā attālumā no nelaimes 

gadījuma vietas, nodrošini svaigu gaisu, aprūpē un nomierini. 

8.4. Roku un kāju traumu gadījumā – sasitumi, sastiepumi, izmežģījumi, lūzumi; necenties 

atšķirt dažādos traumu veidus, vienmēr pieņem, ka trauma ir lūzums, ja traumēts augšdelms 

vai kāja nekustini, nepārvieto, ja traumēts apakšdelms – fiksē ar diviem trīsstūrveida 

lakatiņiem un vari transportēt cietušo pats, saglabā traumas radīto deformāciju; 

8.5. svešķermeņi elpceļos, iespējama smakšana, ja cietušais svešķermeni pats nespēj 

atklepot, tad palīdzi viņam, noliecot cietušā ķermeņa augšdaļu, uzsit 5 reizes starp 

lāpstiņām; lieto Heimliha paņēmienu, ja nepalīdz sauc neatliekamo medicīnisko palīdzību; 

8.6. krampju gadījumā cietušo pasargā no iespējamām traumām, lēkmes laikā nefiksē      

slimo, nemēģini atvērt sakostos zobus, pasargā galvu, neko neliec mutē izsauc neatliekamo 

medicīnisko palīdzību. 
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