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APSTIPRINĀTI 

Ar 2020. gada 31. augusta 

 rīkojumu Nr. 1-28/20 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Izglītības procesa organizēšanas kārtība, īstenojot piesardzības pasākumus 

COVID – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

 

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

 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

 

I Vispārīgie jautājumi 

1.  Izglītības iestāde (turpmāk – Iestāde) nosaka kartību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanas prasības (turpmāk tekstā – Kārtība), organizējot 

izglītības procesu Ozolnieku novada Pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”. 

2.  Kārtība ir saistoša visiem darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – Vecāki) un citām nepiederošām personām. 

 

II Mācību un darba organizēšana 

3. Iestāde nodrošina, ka mācību aktivitātes un pasākumi maksimāli notiek āra vidē, telpā 

organizētās aktivitātes notiek katrai izglītojamo grupai atsevišķi. Vecāku un 

darbinieku sapulces tiek organizētas āra vidē, attālināti vai iekštelpās, ievērojot 

distancēšanās un higiēnas prasības.  

4. Iestāde plāno izglītības procesu, sadalot izglītojamos pēc iespējas mazākās grupās (lai 

mazinātu tuvā kontaktā esošo cilvēku skaitu vienā telpā un veicinātu distances 

ievērošanu telpās). 

5. Izvērtē iespēju visas dienas garumā lietderīgi izmantot visas Iestādes telpas. 

6. Iestāde organizē izglītojamo un apmeklētāju plūsmu, lai novērstu izglītojamo un 

vecāku drūzmēšanos telpās un Iestādes apkārtnē. 

7. Izvieto vizuālas distancēšanās norādes, kur tas nepieciešams. Iestādes darbiniekiem un 

apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 

metru distanci no pārējām personām. 

8. Netiek organizēts mācību process ārpus Iestādes teritorijas, izņemot pastaigu laikā. 

9. Pēc iespējas gultas Iestādē izvieto tālāk vienu no otras. Izglītojamo guldināšanā, ja 

iespējams, ievēro principu – „galva pret kājām”.  

10. Organizējot interešu izglītības nodarbības, tiek ievērots noteikums, ka katrai 

izglītojamo grupai nodarbības notiek atsevišķi.  



 

 

 

  III Uzturēšanās kārtība  un  distancēšanās pasākumi  

 

11. Izglītojamo Vecāki iestādē ierodas ievērojot noteikumu – vienam izglītojamajam – 

viena persona. 

12. Pārvietojoties pa koplietošanas telpām, tiek ievērota savstarpēja distancēšanās. 

13. Grupu garderobes telpā vienlaicīgi uzturas ne vairāk kā 3 pieaugušie un 3 izglītojamie.  

 

14. 5-6 gadīgos izglītojamos Vecāki atved līdz grupas garderobei, piesakoties pie 

pirmsskolas skolotājas, atstāj izglītojamos ģērbties patstāvīgi; pārējo grupu 

izglītojamajiem Vecāki garderobē palīdz noģērbties, ievērojot cilvēku skaita 

ierobežojumu konkrētajā telpā.  

15. Nepiederošām personām, kas nav izglītojamo vecāki, Iestādē ļauts ienākt tikai ar 

vadītājas atļauju, iepriekš to saskaņojot telefona sarunā. 

16. Darbinieki, veicot ikdienas darbus, iespēju robežās ievēro savstarpēju distancēšanos. 

17. Uzturēšanās kārtība ir izvietota iestādes telpās izglītojamo Vecākiem, darbiniekiem  

un citām personām un publiskota  dibinātāja tīmekļa vietnē (www.ozolnieki.lv). 

18. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju ir izstrādājusi rīcības plānu, ja, epidemioloģiskā 

situācija, atbilstoši SPKC sniegtajai informācijai, pašvaldības administratīvajā 

teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības dēļ pasliktinās (Skatīt pielikumu Nr.1). 

19. Iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. 

Uzņemot izglītojamos Iestādē pirmreizēji vai pēc ilgstoša pārtraukuma, Vecākiem 

nepieciešams iesniegt ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli.  

20. Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos un viņu Vecākus par nepieciešamību sekot 

savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses 

pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi, nodrošinot 

informācijas pieejamību viegli uztveramā veidā (garderobes, koplietošanas telpas, 

informācijas stendi, WhatsApp grupas, plakāti, mājaslapa). 

21. Izglītojamā Vecākiem nekavējoties jāinformē Iestādes atbildīgā persona, ja 

izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija.  

22. Ja Iestādē vai pašvaldībā būs palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, 

darbinieku kopsapulcē tiks lemts par  iespēju izmantot medicīniskās sejas maskas 

ikdienā. 

 

III Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē 

23. Ja Iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt 

darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt Iestādes vadītāju un 

sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir 

iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Iestādē vai sabiedriskajā transportā, darbinieks 

lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai 

ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).  

24. Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Iestāde:  

24.1. izolē izglītojamo medicīnas darbinieka kabinetā, un nodrošina 

tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, 

klātbūtni; 

http://www.ozolnieki.lv/


 

 

24.2. grupu, kurā atradies izglītojamais, izolē no saskarsmes ar citām 

grupām; 

24.3. ja saslimušajam konstatēta Covid-19 infekcija, visi grupas 

izglītojamie un darbinieki dodas 14 dienu pašizolācijā. 

 

25. Lai novērstu darbinieka, kurš kopā ar saslimušo atrodas vienā telpā uz izolēšanas 

brīdi,  inficēšanās risku: 

25.1. darbinieks lieto medicīnisko sejas masku;  

25.2. informē iestādes vadītāju un sazinās ar izglītojamā Vecākiem, 

kas pēc iespējas ātrāk ierodas pēc izglītojamā;  

25.3. izglītojamais atgriežas Iestādē ar ārstējošā ārsta izziņu. 

26. Ja darbiniekam vai izglītojamajam Iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, 

tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.  

27. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem un 

ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas atbilstoši Iestādes 

infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā 

klātbūtni, lieto sejas masku, atsilstoši iepriekš minētajam, informē vadītāju un sazinās 

ar izglītojamā Vecākiem. 

28. Vadītāja  nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un 

kontroles centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.  

29. Ja izglītojamajam vai Iestādes darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, un šis 

gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar konkrēto Iestādi, SPKC epidemiologi noteiks 

īpašus pret epidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs 

individuālas rekomendācijas Iestādes vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par 

karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai grupai vai Iestādei.  

30. Vadītājs par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes 

dibinātāju, savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības kvalitātes valsts dienestu (e-pasts: 

ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja Iestādei tiek noteikta karantīna. 

    IV Epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību ievērošana 

31. Telpas un koplietošanas rīki tiek regulāri dezinficēti,  ievērojot vadītāja apstiprināto 

telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plānu, par veikto dezinfekciju veicot atzīmi grafikā. 

(atbildīgais par uzraudzību- medicīnas darbinieks, saimniecības vadītājs).  

32. Biežāk lietotās virsmas un priekšmeti tiek dezinficēti, izmantojot 70% spirtu saturošus 

dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju 

rokturi, krēsla atbalsta virsmas, ūdens krāni. 

33. Divas reizes nedēļā rotaļlietas tiek mazgātas, izmantojot mazgāšanas līdzekļus.  

34. Iestādē netiek izmantotas mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt. 

Rotaļlietu dezinfekcija nav pieļaujama. Par rotaļlietu mazgāšanu tiek veikta atzīme 

rotaļlietu mazgāšanas grafikā. (atbildīgais par uzraudzību- medicīnas darbinieks, 

saimniecības vadītājs). 

35. Tiek ierobežota tekstilizstrādājumu kā, piemēram, paklāju, spilvenu, sēžammaisu 

u.tml. izmantošana Iestādes telpās.  

36. Telpas regulāri tiek vēdinātas.  

37. Iestāde nodrošina visiem izglītojamajiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un 

citiem iestādes apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu. 

38. Bieži un rūpīgi tiek mazgātas rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc 

tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un rotaļām ārā.  



 

 

39. Roku nosusināšanai tiek lietoti vienreizlietojamie dvieļi vai tiek kontrolēts, lai 

izglītojamie lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam. 

40. Izglītojamie tiek izglītoti par pareizu roku mazgāšanu, vadoties pēc SPKC mājaslapā 

publicētiem ieteikumiem, skatīt TE - "Roku mazgāšana"; "Animācijas filma bērniem 

par roku higiēnas ievērošanu".  

41. Roku mazgāšanu tiek veikta vismaz 20 sekundes.  

42. Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā tiek izvietoti 70% spirtu saturoši roku 

dezinfekcijas līdzekļi, pievēršot uzmanību, lai tie atrastos izglītojamiem nepieejamā 

vietā. 

43. Darbinieki un izglītojamie Iestādē izmanto maiņas apavus. 

V Noslēguma jautājumi 

44. Kārtība stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī un ir aktuāla līdz 2020. gada 

31.decembrim.  

45. Atbildīgā persona, kura iepazīstina ar šiem Iekšējiem noteikumiem un nodrošina 

prasību ievērošanu visiem darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem un citām nepiederošām personām, tiek noteikta ar vadītāja 

Rīkojumu.  

 

 

 

 

 

https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/19
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/12
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/12

