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Grozījumi 
2020.gada 31. augusta 

Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes “ Bitīte” Iekšējos 

noteikumos “Izglītības procesa organizēšanas kārtība, īstenojot 
piesardzības pasākumus COVID – 19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” 
APSTIPRINĀTI 

ar Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” 
2020. gada 9. novembra rīkojumu Nr.1-28/25   

 
Izdoti saskaņā ar  MK 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 

 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  
Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 
1.Izdarīt Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes “ Bitīte” 2020.gada 31.augusta Iekšējos 

noteikumos “Izglītības procesa organizēšanas kārtība, īstenojot piesardzības pasākumus COVID – 

19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumus, izsakot 12., 14., 15., 19., 21. un 44. punktu šādā 

redakcijā: 

 

1.1.  “12. Pārvietojoties pa koplietošanas telpām, tiek ievērota savstarpēja distancēšanās un tiek 

lietots mutes un deguna aizsegs.” 

1.2. “14. Iestāde organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu Vecākiem pie Iestādes ieejas 

vai teritorijā. Ja grupas skolotāja Vecāka un izglītojamā ierašanās brīdī atrodas Iestādes telpās, 

izglītojamos Vecāki atved līdz Iestādes ieejas durvīm, nodod informāciju skolotājai telefoniski, 

ka izglītojamais ir ieradies un dodas prom. Ierodoties pakaļ bērnam, Vecāks informē skolotāju 

telefoniski par to, ka ir ieradies un pie Iestādes ieejas sagaida izglītojamo. Ja grupas skolotāja 

Vecāka un izglītojamā ierašanās brīdī atrodas Iestādes teritorijā, Vecāks informē skolotāju par 

izglītojamā ierašanos un dodas prom. 

1.3. “15. Nepiederošām personām, kas nav izglītojamo Vecāki, Iestādē ļauts ienākt, lietojot sejas 

un mutes aizsegu, savu ierašanos iepriekš saskaņojot telefona sarunā ar Iestādes vadītāju.” 

1.4. “19. Iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm un personu, kas 

ir SPKC noteiktas kontaktpersonas klātbūtne. Uzņemot izglītojamos Iestādē pirmreizēji vai pēc 

ilgstoša pārtraukuma, Vecākiem nepieciešams iesniegt ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības 

stāvokli. Ja izglītojamo vai darbinieku SPKC epidemiologi noteikuši kā kontaktpersonu, tad 

Iestādes darbība tiek organizēta atbilstoši SPKC norādījumiem.” 

1.5. “21. Izglītojamā Vecākiem nekavējoties jāinformē Iestādes atbildīgā persona pa telefona 

numuru: 29448718, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija.” 

1.6. “44. Kārtība stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī un ir aktuāla līdz tās atcelšanai. 

2. Noteikumu grozījumi piemērojami sākot no 2020.gada 10. novembra. 

 
 

Ozolnieku novada PII “Bitīte” vadītāja   Liene Medne 


