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Ādažu novada pašvaldība 

   KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “MEŽAVĒJI”                        
“Mežavēji”, Kadaga, Ādažu novads, LV-2103, 

tālr. 67511520, piimezaveji@adazi.lv 

 

Apstiprināti ar 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” vadītājas  

2022.gada 9.augusta rīkojumu Nr.2-3/22/29   

_______________________I.Kuzņecova 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Kadagā, Ādažu novadā 

 

2022.gada 9.augustā                                                                                                                     Nr.1-25/22/4 

Rīcības plāns iestādes darbiniekiem un izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem 

izglītojamo slimības vai traumu gadījumā 
 

Izglītojamais Iesaistītās personas Veicamās darbības 

 Pedikuloze 

 

 Pirmsskolas skolotāja   

 Skolotāja palīgs 

 Medicīnas māsa 

 Likumiskie pārstāvji 

 

 

 

Medicīnas māsa:   

 Konstatē iespējamo pedikulozes 

esamību konkrētam 

izglītojamajam/iem  

 Veic kontrolpārbaudes 2 nedēļas 

visiem iesaistītajiem 

izglītojamajiem grupā  

 Izolē izglītojamo/os, kam 

konstatēta pedikuloze 

 Informē likumiskos pārstāvjus 

 

Likumisko pārstāvju pienākums:  

 Nekavējoties ierasties pēc 

izglītojamā 

 Par turpmāko ārstēšanu sazināties 

ar ģimenes ārstu 

 Atgriežoties pirmsskolas izglītības 

iestādē iesniegt ārsta izsniegtu 

epidzīmi 

 Saslimšanas 

 Paaugstināta 

temperatūra 

 Pirmsskolas skolotāja   

 Skolotāja palīgs 

 Medicīnas māsa 

Medicīnas māsa:  

 Novērtē izglītojamā veselības 

stāvokli  
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 ARVI 

 

 Likumiskie pārstāvji 

 

 

 Informē likumiskos pārstāvjus  par 

izglītojamā veselību 

 Nepieciešamības gadījumā pēc 

likumisko pārstāvju piekrišanas vai 

vēlmes iedod izglītojamajam 

medikamentus 

 

Ja medicīnas māsa nav iestādē, tad 

attiecīgās darbības veic pirmsskolas 

skolotājs vai skolotāja palīgs 

 

Likumisko pārstāvju pienākums: 

 Nekavējoties ierasties pēc 

izglītojamā 

 Par turpmāko ārstēšanu sazināties 

ar ģimenes ārstu 

 Atgriežoties pirmsskolas izglītības 

iestādē iesniegt ārsta zīmi par 

izglītojamā veselības stāvokli 

Izglītojamais Iesaistītās personas Veicamās darbības 

 Vemšana 

 Caureja 

 Izsitumi 

(infekcijas 

slimības) 

 

 

 Pirmsskolas skolotāja   

 Skolotāja palīgs 

 Medicīnas māsa 

 Likumiskie pārstāvji 

 

 

Medicīnas māsa:  

 Novērtē izglītojamā veselības 

stāvokli 

 Informē likumiskos pārstāvjus 

 Ievieto izglītojamo izolatorā 

 Nepieciešamības gadījumā izsauc 

Neatliekamo medicīnisko 

palīdzības dienestu (NMP), par to 

informējot iestādes vadību 

 

Gadījumā, ja izglītojamais ar NMP ir 

jātransportē tālākai ārstēšanai uz 

medicīnas iestādi, bet likumiskie pārstāvji 

nespēj ierasties nekavējoties, tad 

izglītojamo pavada medicīnas māsa, vai 

kāds no iestādes darbiniekiem.  

  

Ja medicīnas māsa nav iestādē, tad         

attiecīgās darbības veic skolotāja vai 

skolotāja palīgs, iesaistot administratīvos 

darbiniekus , ja tas ir nepieciešams.  

 

Likumisko pārstāvju pienākums: 

 Nekavējoties ierasties pēc 

izglītojamā 

 Par turpmāko ārstēšanu sazināties 

ar ģimenes ārstu 

 Atgriežoties pirmsskolas izglītības 

iestādē iesniegt ārsta zīmi par 

izglītojamā  veselības stāvokli 

 Sāpes vēderā 

 

 Pirmsskolas skolotāja   

 Skolotāja palīgs 

 Medicīnas māsa 

 Likumiskie pārstāvji 

Medicīnas māsa:  

 Novērtē izglītojamā veselības 

stāvokli 

 Informē  likumiskos pārstāvjus 
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 Vadība 

 Administratīvais 

dežurants 

 NMP (Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienests)  

 Nepieciešamības gadījumā izsauc 

Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestu (NMP), par to 

informējot iestādes vadību 

 

Gadījumā, ja izglītojamais ar NMP ir 

jātransportē tālākai ārstēšanai uz 

medicīnas iestādi, bet likumiskie pārstāvji 

nespēj ierasties nekavējoties, tad 

izglītojamo pavada medicīnas māsa, vai 

kāds no iestādes darbiniekiem.  

 

Ja medicīnas māsa nav iestādē, tad 

attiecīgās darbības veic skolotāja vai 

skolotāja palīgs, iesaistot administratīvos 

darbiniekus,  ja tas ir nepieciešams.  

 

Pie sāpēm vēderā pretsāpju 

medikamentus nelietot!!! 

 

Likumisko pārstāvju pienākums:  

 Nekavējoties ierasties pēc 

izglītojamā 

 Par turpmāko ārstēšanu sazināties 

ar ģimenes ārstu vai atbilstošo 

medicīnas speciālistu  

 Atgriežoties pirmsskolas izglītības 

iestādē iesniegt ārsta zīmi par 

izglītojamā veselības stāvokli 

 Krampji  Pirmsskolas skolotāja   

 Skolotāja palīgs 

 Medicīnas māsa 

 Likumiskie pārstāvji 

 Vadība 

 Administratīvais 

dežurants 

 Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienests 

(NMP) 

Medicīnas māsa:  

 Novērtē situāciju  

 Nodrošina cietušā pozu, lai 

izvairītos no traumām  

 Informē likumiskos pārstāvjus 

  Nepieciešamības gadījumā izsauc 

Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestu (NMP), par to 

informējot iestādes vadību 

 

Ja medicīnas māsa nav iestādē, tad 

attiecīgās darbības veic skolotāja vai 

skolotāja palīgs, iesaistot administratīvos 

darbiniekus , ja tas ir nepieciešams. 

  

Krampju laikā cietušo aizliegts fiksēt un 

nedrīkst neko likt mutē, bet jānovieto 

sānu pozīcijā!!! 

 

Likumisko pārstāvju pienākums: 

 Informēt iestādes darbiniekus par 

iespējamajām krampju lēkmēm, 

kas saistītas ar izglītojamā iepriekš 

iegūtām vai iedzimtām 

saslimšanām, 
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 Pirmreizēju krampju vai smagu 

krampju lēkmes gadījumā ierasties 

pie izglītojamā nekavējoties, 

 Neskaidrību vai ārstēšanas 

gadījumā sazināties ar ģimenes 

ārstu vai atbilstošu medicīnas 

speciālistu 

 Atgriežoties pirmsskolas izglītības 

iestādē iesniegt ārsta izziņu par 

izglītojamā veselības stāvokli 

Izglītojamais Iesaistītās personas Veicamās darbības 

 Traumas 

 Viegla trauma 

(virspusēji ādas 

nobrāzumi, sasitumi, 

kodumi u.tml.) 

 

 Pirmsskolas skolotāja   

 Skolotāja palīgs 

 

Viegla trauma  

 Pirmsskolas skolotājs vai skolotāja 

palīgs sniedz palīdzību,  

 Nepieciešamības gadījumā informē 

medicīnas māsu un likumiskos 

pārstāvjus 

 Vidēji smaga 

trauma 

(vaļēja brūce, sasitumi, 

izmežģījumi, apdegumi 

u.tml.) 

 

 Pirmsskolas skolotāja   

 Skolotāja palīgs 

 Medicīnas māsa 

 Vadība 

 Administratīvais 

dežurants 

 Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienests 

(NMP) 

 

Medicīnas māsa: 

 Novērtē izglītojamā stāvokli 

notikuma vietā 

 Sniedz pirmo palīdzību (PP) 

 Informē likumiskos pārstāvjus 

 Nepieciešamības gadījumā izsauc 

Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestu (NMP), par to 

informējot iestādes vadību 

 Pēc likumisko pārstāvju 

piekrišanas veic atsāpināšanu 

  

Ja medicīnas māsa nav iestādē, tad 

attiecīgās darbības veic skolotāja vai 

skolotāja palīgs, iesaistot vadību un 

administratīvos darbiniekus, ja tas ir 

nepieciešams.  

 

 Smaga trauma 

(dzīvībai bīstama 

asiņošana, kritiens no 

augstuma, lūzumi, vēdera 

sasitumi u.tml.) 

 Pirmsskolas skolotāja   

 Skolotāja palīgs 

 Medicīnas māsa 

 Vadība 

 Administratīvais 

dežurants 

 Neatliekamās 

medicīniskās 

palīdzības dienests 

(NMP) 

 

Medicīnas māsa: 

 Novērtē izglītojamā stāvokli 

notikuma vietā 

 Sniedz pirmo palīdzību (PP) 

 Skolotājs vai skolotāja palīgs 

izsauc Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienestu (NMP), par to 

informējot iestādes vadību un 

likumiskos pārstāvjus 

 Nepieciešamības gadījumā 

piesaista vadību un administratīvo 

personālu. 

Smagas traumas gadījumā pirmā 

palīdzība jāsniedz notikuma vietā!!!  

Cietušo pārvietot tikai tad, ja tas 

apdraud cietušā un palīdzības sniedzēja 

veselību.  
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Ja medicīnas māsa nav iestādē, tad 

attiecīgās darbības veic skolotāja vai 

skolotāja palīgs, iesaistot vadību un 

administratīvos darbiniekus. 

 

 

                     
           Neatliekamā palīdzība –tel. 113; 112 

 

 
                 Medicīniskie padomi par veselību – tel. 66016001 

                   (Nr. darbojas darbdienās no plkst. 17.00 - 08.00 un brīvdienās visu diennakti) 

                        
 

1. Šie Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī. 

2. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes Kadagas pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas Irēnas Kuzņecovas Kadagas PII Rīcības plāns iestādes darbiniekiem un izglītojamo 

vecākiem bērnu slimības vai traumu gadījumā, kas apstiprināti ar vadītājas Irēnas Kuzņecovas 2015.gada 

4 septembra rīkojumu Nr.2-3/19-V-15. 

 

 

     Vadītāja                                                                               _____________________ Irēna Kuzņecova 

 

 


