
1 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
 

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

OZOLNIEKU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „PŪCĪTE”  
 

Reģ. Nr. 40900002526, Stadiona iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018 

Tālrunis 26312820, e-pasts pucite@ozolnieki.lv, www.ozolnieki.lv  
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APSTIPRINĀTI 

   Ar 2021. gada 15.septembri 

Rīkojumu Nr. 1-9/16 

 

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 kārtību (turpmāk tekstā – Kārtība) un 

atbildīgos par pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības 

stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā nodarbināto 

testēšanu, izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, 

sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu 

pārbaudi, koplietošanas telpu izmantošanu, organizējot izglītības un darba procesu 

Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”. 

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

likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – Vecāki), kā arī Iestādei nepiederošām 

personām. 

 

II Izglītības un darba procesa organizēšana 

3. Izglītības process tiek organizēts un nodrošināts klātienē. 

4. Mācību process var tikt organizēts attālināti gadījumos (obligātajā vecumā esošajiem 

izglītojamiem), kad karantīnas vai izolācijas pasākumi noteikti izglītojamam, 

izglītojamo grupai, grupām vai programmas īstenošanas vietai (Stadiona iela 2; Rīgas 

iela 29, Ozolnieki, Jelgavas novads).  

5. Iestādes vadītājs lēmumu par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu saskaņo ar 

Dibinātāju, rakstot elektronisku iesniegumu Jelgavas novada Izglītības pārvaldei 

dokumentu vadības sistēmā “Namejs”, minot mācību procesa organizēšanas izmaiņu 

iemeslu un plānoto attālinātā mācību procesa realizēšanas ilgumu.   

6. Attālināto mācību laikā grupu skolotājas vienojas ar vecākiem par vienotu saziņas 

formu. Individuāli nodrošina atgriezenisko saiti. Organizē saziņas iespēju ar atbalsta 

personālu. 
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7. Iestāde nodrošina, ka mācību aktivitātes un pasākumi maksimāli notiek vienas līdz 

divu grupu ietvaros un āra vidē. Telpā organizētās aktivitātes var notikt divu 

izglītojamo grupu ietvaros, ja šīm divām grupām ir kopīga garderobe un sanitārais 

mezgls. Mūzikas un sporta skolotāji nodarbības organizē visām grupām tik ilgi, kamēr 

tas ir epidemioloģiski droši. 

8. Vienas līdz divu grupu (ja ir kopīga garderobe un sanitārais mezgls) ietvaros var 

neievērot distancēšanos – 2 m fizisku distanci. 

9. Vecāku un darbinieku sapulces tiek organizētas ievērojot epidemioloģiskās prasības 

iekštelpās, āra vidē vai attālināti.  

10. Iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai 

izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, apgrūtināta 

elpošana, paaugstināta ķermeņa temperatūra (37.3C)). 

11. Iestādē klātienes izglītības procesā un tā nodrošināšanā piedalās darbinieki, kuriem ir 

sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai apliecinājums papīra vai 

digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. 

12. Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās mutes un deguna aizsegu 

nelieto Iestādes izglītojamie un darbinieki, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāts. Darbiniekiem, kuriem nav sadarbspējīgs vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāts, iekštelpās jālieto mutes un deguna aizsegs.  

13. Iestādes āra teritorijā, pastaigās izglītības procesa ietvaros un ārpus tā mutes un 

deguna aizsegs nav jālieto. 

14. Iestāde nodrošina savus darbiniekus ar individuālajiem mutes un deguna aizsegiem.  

Tos reizi nedēļā, pēc nepieciešamības arī biežāk, izsniedz Iestādes medmāsa. 

Darbinieks parakstās par mutes un deguna aizsegu saņemšanu. Darbinieks drīkst lietot 

personīgo mutes un deguna aizsegu, darbinieks pats ir atbildīgs par mutes un deguna 

aizsega regulāru maiņu un tā atbilstību higiēnas prasībām.    

15. Iestāde organizē nodarbināto testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles 

centra (turpmāk tekstā – SPKC) tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu 

neveic nodarbinātajiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

Iestādes izglītojamo testēšana netiek veikta.  

16. Par testēšanu atbildīgā persona (iestādes medicīnas māsa) veic testēšanas uzskaiti, 

norādot testēšanas datumu, darbinieka vārdu, uzvārdu, testa izsniegšanas un 

saņemšanas atzīmi, testa atbildi. Darbinieks nosūta sava testa rezultātu Iestādes 

medmāsai. Par testēšanas rezultātiem informē kolektīvu, tālāk grupu skolotājas - 

vecākus WhatsApp sarakstēs. 

17. Darbinieki, kuri ir saņēmuši sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, 

to uzrāda atbildīgajai personai (iestādes medicīnas māsai), kura veic atzīmi 16. punktā 

minētajā uzskaitē. 

18. Iestādei ir tiesības nodot laboratorijai nodarbināto datus (vārds (vārdi), uzvārds, 

personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas 

adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, 

pilsonības valsts, dzimšanas datums, izglītības iestādes nosaukums). 

19. Ja nodarbinātais/-tie atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas 

Iestādes testēšanas grafikā, viņi 48h laikā pirms ierašanās Iestādē Covid-19 testu veic 

patstāvīgi laboratorijā, kura sadarbojas ar Iestādi un kurai ir nodoti nodarbinātā dati. 

Pozitīva Covid-19 testa gadījumā laboratorija par to informē Iestādi. 

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

Vecāku drūzmēšanos telpās un Iestādes apkārtnē. Katras četras grupas pamatēkā 

Stadiona ielā 2 izmanto grupas telpām tuvāk esošo ieeju (grupu nosaukumi norādīti uz 

ieejas durvīm). 

21. Iestāde izvieto vizuālas distancēšanās norādes, kur tas nepieciešams.  



3 

 

22. Organizējot interešu izglītības nodarbības, tiek ievērots noteikums, ka katrai izglītojamo 

grupai nodarbības notiek atsevišķi (telpās Rīgas ielā 29 ir viena grupa ar četrām 

apakšgrupām; Stadiona ielā 2 nodarbības var tikt organizētas divām grupām kopā, ja tām 

ir kopīga garderobe, sanitārais mezgls). Ārkārtas situācijā interešu izglītības nodarbības 

tiek pārtrauktas. Interešu izglītību veic nodarbinātie ar sadarbspējību vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu vai ar negatīvu Covid-19 testu. 

 

  III Uzturēšanās kārtība  un  distancēšanās pasākumi  

 

23. Ar 01.09.2021. grupās, kurās norit adaptācijas periods (2021./2022.m.g. 2019. un 2020. 

gadā dzimušie bērni), izglītojamo pieņemšana un nodošana tiek organizēta, Vecākiem 

ienākot Iestādē līdz garderobes skapītim, lai palīdzētu bērnam noģērbties/ apģērbties. 

Vecākiem jāievēro epidemioloģiskās drošības noteikumi – garderobē nedrīkst atrasties 

vairāk kā 3 vecāki, tiek ievērota distancēšanās, obligāta mutes un deguna aizsega 

lietošana,  uzturēšanās garderobē nedrīkst pārsniegt 10 minūtes.  

24. Pārējo izglītojamo pieņemšanu un nodošanu Vecākiem Iestāde organizē pie Iestādes ieejas 

vai teritorijā. Ja nepieciešams ienākt vējtverī, tiek lietots deguna un mutes aizsegs. 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.  

25. 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. Izglītojamo Vecāki iestādē ierodas ievērojot noteikumu – vienam 

izglītojamajam – viena persona. 

26. Ārkārtas situācijas laikā vecāki tiek aicināti neapmeklēt Iestādi.  Ja nepieciešams apmeklēt 

Iestādi, lūgums zvanīt uz Iestādes tālr.nr. 26312820 vai rakstīt un pieteikties pa e-pastu 

pucite@jelgavasnovads.lv. Apmeklējot Iestādi, jādezinficē rokas, jālieto deguna un mutes 

aizsegs, jāievēro distancēšanās.  

27. Nepiederošām personām, kas nav izglītojamo Vecāki, Iestādē ļauts ienākt, lietojot sejas un 

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

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

 

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

29. 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 medicīnisko sejas masku vai mutes un deguna aizsegu. Darbinieks var atgriezties 

darbā tikai, kad ārsts ir noslēdzis darba nespējas lapu. 

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

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

30.1. izolē izglītojamo medicīnas darbinieka kabinetā, un nodrošina tā paša 

pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni; 

30.2. grupu, kurā atradies izglītojamais, izolē no saskarsmes ar citām grupām, veic 

papildus telpu un virsmu dezinfekciju; 

30.3. ja saslimušajam konstatēta Covid-19 infekcija, visi grupas izglītojamie un 

darbinieki dodas 14 dienu pašizolācijā. 

31. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, kurš kopā ar saslimušo atrodas vienā telpā 

uz izolēšanas brīdi: 

mailto:pucite@jelgavasnovads.lv
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31.1. darbinieks lieto medicīnisko sejas masku;  

31.2. informē Iestādes vadītāju un sazinās ar izglītojamā Vecākiem, kas pēc 

iespējas ātrāk ierodas pēc izglītojamā;  

31.3. izglītojamais atgriežas Iestādē ar ārstējošā ārsta izziņu. 

32. 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, informē vadītāju un sazinās ar izglītojamā Vecākiem. 

33. Vecāki nekavējoties informē iestādes atbildīgo personu (iestādes medicīnas māsu 

26312820), ja bērnam konstatēta Covid-19 saslimšana.  

34. Ja saslimšana konstatēta vecākam vai citam vienā mājsaimniecībā esošam cilvēkam,  

bērnam tiek noteikts kontaktpersonas statuss, izglītojamais nevar apmeklēt izglītības 

iestādi. Vecāki informē grupas skolotājas, skolotājas informē Iestādes vadītāju. 

35. Ja kādam no izglītojamā ģimenes, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, tiek noteikts 

kontaktpersonas statuss, tad piesardzības nolūkos aicinām izglītojamo uz Iestādi 

nevest, tādējādi novēršot vīrusa izplatības iespēju. 

36. Darbinieks nekavējoties informē iestādes atbildīgo personu (iestādes medicīnas māsu 

26312820), ja viņam konstatēta Covid-19 saslimšana.  

37. Saņemot informāciju par Covid-19 saslimšanas gadījumu no Vecākiem vai darbinieka, 

Iestādes vadītājs nekavējoties sazinās telefoniski ar Slimību profilakses un kontroles 

centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologu.  

38. Iestādes vadītāja vai medicīnas māsa nosaka kontaktpersonas atbilstoši SPKC 

sniegtajiem kritērijiem un informē kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par 

nepieciešamību ievērot mājas karantīnu un pienākumu sazināties ar ģimenes ārstu, lai 

veiktu kontaktpersonas medicīnisko novērošanu. 

39. Iestādes vadītāja vai medicīnas māsa sagatavo kontaktpersonu sarakstu, norādot 

personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un datumu, kad bijis 

pēdējais kontakts ar inficēto personu kolektīvā, un vienas dienas laikā nosūta SPKC. 

40. Iestādes vadītāja vai medicīnas māsa par saslimšanas gadījumu un noteikto karantīnu 

informē kolektīvu, Izglītības pārvaldi, tālāk grupu skolotājas informē Vecākus 

Whatsapp sarakstēs. 

 

    IV Epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību ievērošana 

41. 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).  

42. 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. 

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

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

Mīksto rotaļlietu dezinfekcija nav pieļaujama. Par rotaļlietu mazgāšanu tiek veikta 

atzīme rotaļlietu mazgāšanas grafikā (atbildīgais par uzraudzību- medicīnas 

darbinieks, saimniecības vadītājs). 

45. Mīļmantu var nest 1,5-3 gadīgie vai bērni adaptācijas procesā. Katru piektdienu tā 

tiek atdota izglītojamajam uz mājām izmazgāšanai. Grupas skolotājas var lūgt 

izglītojamā vecākiem veikt mīļmantas papildus mazgāšanas reizi, ja tas nepieciešams.  

46. Telpas regulāri tiek vēdinātas, ievērojot Iestādes izstrādātu vēdināšanas grafiku. 

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

citiem iestādes apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu. 
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48. Bieži un rūpīgi tiek mazgātas rokas ar siltu ūdeni un šķidrajām ziepēm, īpaši pirms 

ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un rotaļām ārā.  

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

izglītojamie lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam. 

50. Izglītojamiem tiek demonstrēta efektīvi roku mazgāšanas veidi, vadoties pēc SKPC 

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

bērniem par roku higiēnas ievērošanu".  

51. Ieteicams roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes.  

52. Darbinieku, Vecāku, Iestādes apmeklētāju roku dezinfekcijai pieejamā vietā tiek 

izvietoti 70% etanolu saturoši roku dezinfekcijas līdzekļi, pievēršot uzmanību, lai tie 

atrastos izglītojamiem nepieejamā vietā. 

53. Darbinieki un izglītojamie Iestādē izmanto maiņas apavus, nepiederošām personām 

nodrošinātas bahilas. 

54. Iestādē noteikta: 

54.1. atbildīgā persona, kura ar noteikumiem iepazīstina darbiniekus – iestādes 

vadītāja; 

54.2. atbildīgā persona, kura koordinē epidemioloģisko prasību ieviešanu un 

uzraudzību, kā arī informē par minētajām prasībām. Atbildīgās personas 

kontaktinformācija: pucite@jelgavasnovads.lv, telefona numurs: 26312820 

(Stadiona iela 2, Ozolnieki); 20388218 (Rīgas iela 29, Ozolnieki) vadītājas 

vietnieces; 

54.3. atbildīgā persona, kura organizē un pārrauga darbinieku testēšanu –  

medicīnas māsa; 

54.4. atbildīgā persona, kura organizē un kontrolē izglītojamo un citu apmeklētāju 

plūsmas koplietošanas telpās – medicīnas māsa un vadītājas vietnieces; 

54.5. atbildīgā persona, kura pārbauda sadarbspējīgus vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātus un testēšanas rezultātus – medicīnas māsa. 

 

V Noslēguma jautājumi 

55. Kārtība stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī un ir aktuāla līdz tās atcelšanai.  

56. Uzturēšanās kārtība ir izvietota pie Iestādes ārdurvīm izglītojamo Vecākiem, 

darbiniekiem  un citām personām, publiskota dibinātāja tīmekļa vietnē 

(www.jelgavasnovads.lv), ELIIS, kā arī nosūtīta grupu Vecāku Whatsapp sarakstēs. 

57. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas novada pašvaldības Ozolnieku pirmsskolas 

izglītības iestādes “Pūcīte” “Izglītības procesa organizēšanas kārtība, īstenojot 

piesardzības pasākumus COVID – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas 

apstiprināta ar Iestādes 2020. gada 02.septembra Rīkojumu Nr. 1-9/19. 

 

Saskaņots ar  Jelgavas novada  

Izglītības pārvaldes vadītājas p.i.  

Gintu Avotiņu 

Paraksts: ______________________________ 

2021. gada ___________________ 

 

 

 

 Vadītāja      Jolanta Kupriša 

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
http://www.jelgavasnovads.lv/

