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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Jelgavas novada Salgales pagastā 

 

 

12.11.2021.                                                                                    Nr. GAP/1-11/21/3 
 

Izglītības procesa organizēšanas kārtība pirmsskolā, īstenojot piesardzības 

pasākumus COVID – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
 

 
Izdoti saskaņā ar MK 2021. gada 28. septembra 

noteikumiem Nr.662 

 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

I Vispārīgie jautājumi 

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

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

izglītības procesu pirmsskolas grupās. 

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 organizē izglītības procesu klātienē, izņemot šo noteikumu 4. punktā minētos 

gadījumus, un nodrošina, ka visa veida aktivitātes izglītojamajiem (nodarbības, pastaigas, 

pasākumi, ēdināšana) notiek katrai izglītojamo grupai atsevišķi un maksimāli āra vidē.  

4. Ja izglītojamajam ir noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī, 

ja pirmsskolas grupā ir izsludināta karantīna, obligātajā sagatavošanas vecumā esošajiem 

izglītojamajiem Iestāde mācības īsteno attālināti. 

5. Klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā piedalās nodarbinātie ar sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kuru uzrāda Iestādes medicīnas māsai. 

6. Vecāku un darbinieku sapulces tiek organizētas attālināti vai klātienē saskaņā ar valsts 

noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem. 
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III Uzturēšanās kārtība un distancēšanās pasākumi 

 

7. Iestāde organizē izglītojamo un apmeklētāju plūsmu, lai novērstu izglītojamo un Vecāku 

drūzmēšanos telpās un Iestādes apkārtnē. 

8. Izglītojamo Vecāki Iestādē ierodas ievērojot noteikumu – vienam izglītojamajam – viena 

pavadošā persona. 

9. Apmeklētājiem un izglītojamo Vecākiem Iestādē ļauts ienākt tikai šādos gadījumos: 

10.1. ar direktores vai direktores vietnieces atļauju, iepriekš to saskaņojot telefona sarunā; 

10.2. pēc grupas pedagoga uzaicinājuma uz individuālo sarunu vai vecāku sapulci;  

10.3. šo noteikumu 11. punktā minētajā gadījumā. 

10. Iestāde organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu Vecākiem Iestādes teritorijā 

(pastaigu laikā) vai pie Iestādes ieejas. Pie Iestādes ieejas izglītojamo sagaida un nodod 

Vecākam grupas pedagogs vai pedagoga palīgs: 

11.1. “Ežuku” un “Taurenīšu” grupu izglītojamo pieņemšana un nodošana notiek pie 

Pirmsskolas ieejas. Vecāki par savu ierašanos informē grupas pedagogu, izmantojot 

zvana pogu vai telefoniski. 

11.2. “Pūcīšu” un “Vāverīšu” grupu izglītojamo pieņemšana un nodošana notiek pie ieejas 

blakus Iestādes sporta zālei. Vecāki par savu ierašanos telefoniski informē grupas 

pedagogu. 

11. 1,5...2 gadīgo izglītojamo vecākiem izglītojamā adaptācijas periodā ir pieļaujams 

izglītojamo pavadīt līdz grupas ģērbtuvei un īslaicīgi uzturēties ģērbtuvē. 

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

darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes – 

ievērot 2 metru distanci no pārējām personām. 

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

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

iespējams, ievēro principu – „galva pret kājām”. 

15. 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. 

16. Iestādes telpās izglītojamo Vecāki, apmeklētāji un darbinieki lieto sejas maskas saskaņā ar 

valsts noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem. 

 

IV Epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību ievērošana 

 

17. Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus dezinficēt, izmantojot 70% spirtu saturošus 

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

krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus. 

18. Telpu, koplietošanas rīku regulāra dezinfekcija, ievērojot telpu uzkopšanas un 

dezinfekcijas plānu.  

19. Divas reizes nedēļā veikt rotaļlietu mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus. 

20. Iestādē neizmantot mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt. Rotaļlietu 

dezinfekcija nav pieļaujama. 

21. Rotaļlietas no mājām uz Iestādi nenest. 

22. Ierobežot tekstilizstrādājumu kā, piemēram, paklāji, spilveni u.tml. izmantošanu Iestādes 

telpās. 

23. Tiek ievēroti pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumi saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 662.  
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24. Telpas regulāri tiek vēdinātas atbilstoši Iestādes iekšējiem noteikumiem “Garozas 

pamatskolas un pirmsskolas grupu kārtība epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību 

ievērošanai”. 

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

apmeklējuma, pēc pastaigas un rotaļām ārā.  

26. Roku nosusināšanai tiek lietoti vienreizlietojamie dvieļi vai tiek kontrolēts, lai izglītojamie 

lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam. 

27. Apmācīt izglītojamos par pareizu roku mazgāšanu, vadoties pēc SPKC mājaslapā 

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

roku higiēnas ievērošanu". 

28. Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes. 

29. Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā izvietot 70% spirtu saturošus roku 

dezinfekcijas līdzekļus, pievēršot uzmanību, lai tie atrastos izglītojamiem nepieejamā 

vietā. 

30. Darbinieki un izglītojamie Iestādē izmanto maiņas apavus. 

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

citiem iestādes apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu. 

32. 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 (informācijas stendi, WhatsApp grupas, E-

klase, Iestādes mājaslapa). 

33. Izglītojamā Vecākiem nekavējoties jāinformē Iestādes atbildīgā persona, ja izglītojamajam 

konstatēta Covid-19 infekcija. 

 

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

 

34. 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). 

35.  Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums), Iestāde:  

36.1. izolē izglītojamo medicīnas darbinieka kabinetā, un nodrošina tā paša pieaugušā, 

kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni; 

36.2. grupu, kurā atradies izglītojamais, izolē no saskarsmes ar citām grupām; 

36.3. ja saslimušajam konstatēta Covid-19 infekcija, visi grupas izglītojamie dodas 14 

dienu pašizolācijā. 

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

inficēšanās risku: 

37.1. darbinieks lieto medicīnisko sejas masku;  

37.2. informē iestādes vadītāju un sazinās ar izglītojamā Vecākiem, kas pēc iespējas ātrāk 

ierodas pēc izglītojamā;  

37.3. izglītojamais atgriežas Iestādē ar ārstējošā ārsta izziņu. 

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

izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.  

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


4 
 

38. 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, atbilstoši iepriekš minētajam, informē vadītāju un sazinās ar izglītojamā 

Vecākiem. 

39. Vadītāja nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles 

centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.  

40. 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. 

41.  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. 

 

 

VI Noslēguma jautājumi 

 

42. Kārtība stājas spēkā ar 2021. gada 15.novembri. 

43. Ar direktores rīkojumu Iestādē tiek norīkotas atbildīgās personas, kuras koordinē  

noteiktās Kārtības ieviešanu un uzraudzību: 

44.1. personu veselības stāvokļa uzraudzība, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu pārbaude - Iestādes medicīnas māsa; 

44.2. dezinfekcijas un individuālās aizsardzības līdzekļu iegāde, pieejamība, telpu 

uzkopšanas pārraudzība - Iestādes saimniecības vadītājs; 

44.3. darba organizācija pirmsskolā, pirmsskolas darbinieku un Vecāku iepazīstināšana ar 

Kārtību – Iestādes direktora vietniece pirmsskolas darbā; 

44.4. pārraudzība par noteiktās Kārtības ievērošanu – Iestādes direktore, 

kontaktinformācija Iestādes mājaslapā - www.garozaspamatskola.lv. 

44. Noteikumi ir ievietoti E-klasē un tīmekļvietnē www.garozaspamatskola.lv. 

45. Atzīt par spēku zaudējušiem “Izglītības procesa organizēšanas kārtība pirmsskolā, īstenojot 

piesardzības pasākumus COVID – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 2021.gada 

8.septembra iekšējos noteikumus Nr. GAP/1-11/21/2. 

 

                      

 

 

Direktore                                                                                   Dina Štelmahere 

http://www.garozaspamatskola.lv/
http://www.garozaspamatskola.lv/

