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 Izdota saskaņā ar Ministru kabineta  

2020. gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360  

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

 infekcijas izplatības ierobežošanai” VI.1 nodaļu , 

 Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem  

izglītības iestādēm piesardzības pasākumu 

 īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” (turpmāk - PII) kārtība, 

kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības izglītības 

iestādē” (turpmāk - kārtība) ir izstrādāta, ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 

9.jūnija noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” un Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus 

izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai. 

2. Kārtība nodrošina vienotu kārtību Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanu 

PII, kas ir saistoša visiem iestādes darbiniekiem, izglītojamo likumiskajiem 

pārstāvjiem un izglītojamiem.  

3. Kārtībā noteiktas higiēnas, distancēšanās prasības, izglītojamo un darbinieku 

veselības stāvokļa uzraudzības prasības, kā arī informēšana par nepieciešamību sekot 

veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses 

pasākumiem un rīcību.  

4. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic PII “Kamenīte” medicīnas māsa 

Iveta Galvane. 

5. PII netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, klepus, 

elpas trūkums, iesnas) klātbūtne.  



6. Ar kārtību tiek iepazīstināti visi iestādes darbinieki un izglītojamo likumiskie 

pārstāvji. Parakstot kārtību, tiek apliecināta iepazīšanās ar tās saturu un atbildība to 

ievērot. (Pielikums Nr.1). 

7. Iestādē pakalpojumu sniedz personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu 

vai apliecinājumu par Covid negatīva testa rezultātu. 

8. Darbinieks bez derīga vakcinācijas sertifikāta iestādē uzturas ar sejas masku. 

9.Mācību process maksimāli tiks organizēts āra klasēs, ņemot vērā nodarbību 

specifiku un laika apstākļus. 

II. Veselības stāvokļa uzraudzība un rīcība 

10. Izglītojamā veselības stāvokļa uzraudzība:  

10.1. Pirms ierašanās izglītības iestādē izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība 

primāri balstās uz izglītojamā likumiskā pārstāvja atbildību.  

10.2. Izglītojamo likumiskajam pārstāvim jāizvērtē bērna veselības stāvoklis un, ja 

bērnam novērojamas infekciju slimības pazīmes, īpaši augšējo elpceļu saslimšanas 

pazīmes, jāpieņem lēmums nevest bērnu uz PII. Ja izglītojamam raksturīgas alerģiskas 

reakcijas vai citas fizioloģiskas īpatnības, kas izpaužas līdzīgi augšējo elpceļu 

slimībām, mācību gada sākumā par to jāinformē grupas skolotāja, iesniedzot ārsta 

izziņu. Grupas skolotāja par to informē PII “Kamenīte” medmāsu.  

10.3. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt PII, ja kādam no ģimenes locekļiem, ar kuriem 

dzīvo kopā, piemērota stingra mājas karantīna un Slimību profilakses un kontroles 

centrs (turpmāk – SPKC) izglītojamo noteicis par kontaktpersonu. Apmeklējuma 

aizlieguma ilgumu nosaka SPKC. 

10.4. Ja izglītojamā mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu pašizolācija un 

mājsaimniecības loceklim nav slimības pazīmju, izglītojamais drīkst apmeklēt PII. Ja 

pašizolācijā esošajai personai parādās slimības pazīmes, izglītojamais nedrīkst 

apmeklēt PII, kamēr nav noskaidrots slimības pazīmju iemesls.  

10.5. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt PII 14 dienas pēc atgriešanās no valsts, pēc 

kuras apmeklēšanas atbilstoši SPKC norādījumiem jāievēro 14 dienu pašizolācija. 

Valstu saslimstības ar Covid-19 rādītāju saraksts katru piektdienu tiek atjaunots SPKC 

mājas lapā. 

10.6. Izglītojamā likumiskajam pārstāvim jānodrošina, ka tam līdzi ir sejas maska, ko 

izmantot nepieciešamības gadījumā. 

10.7.PII netiek pieļauta personu ar elpceļu slimību pazīmēm (drudzis, klepus ,elpas 

trūkums, iesnas) klātbūtne. 

10.8. Izglītojamo vecākiem nekavējoties jāinformē Iestādes administrācija, ja bērnam 

konstatēta Covid-19 infekcija vai bērns ir bijis tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu 

personu. 

III. Izglītojamā veselības stāvokļa uzraudzība PII 

11. Grupas skolotāja pastiprināti pievērš uzmanību izglītojamo veselības stāvoklim. 



12. Ja izglītojamam, atrodoties PII, parādās slimības pazīmes, medmāsa vai atbildīgā 

persona nodrošina izglītojamā izolāciju atsevišķā telpā un ziņo vecākiem par 

nepieciešamību izņemt bērnu no PII. 

13. Ja vecāks nevar ierasties vai nav sazvanāms, iestādes darbinieks, skolotāja vai 

medicīnas māsa izvērtē bērna veselības stāvokli, ziņo ģimenes ārstam un 

nepieciešamības gadījumā izsauc NMP brigādi. Par minēto faktu tiek informēti 

izglītojamā likumiskie pārstāvji. 

14. Ja slimības pazīmes novērojamas vairākiem izglītojamiem, ievēro PII infekciju 

slimību ierobežošanas kārtību (2.pielikums Iekšējās kārtības noteikumi rīcībai 

sastopoties ar infekciju slimību simptomātiku). 

15. Izglītības iestādes atbildīgā persona, saņemot informāciju par to, ka izglītojamais 

inficējies ar Covid-19, ziņo Gulbenes novada izglītības pārvaldei un ģimenes ārstam. 

16. Ja izglītojamam tiks apstiprināta Covid-19 infekcija, epidemioloģisko 

izmeklēšanu un PII turpmāko rīcību noteiks SPKC.  

17. Izglītojamais PII var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar ģimenes ārsta zīmi 

par atbilstošu veselības stāvokli.  

IV. Darbinieku veselības stāvokļa uzraudzība 

18. Darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz paša darbinieka 

atbildību. 

19. Darbinieki tiek aicināti vērot savu veselības stāvokli un nenākt uz darbu, ja 

novērojamas infekciju slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu saslimšanas 

pazīmes, par to informējot darba devēju. 

20. Ja, atrodoties PII, darbiniekam parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas 

trūkums, iesnas), darbinieks par to ziņo atbildīgajai personai un dodas mājās. 

Darbinieka pienākums ir sazināties ar ģimenes ārstu, lai noskaidrotu slimības pazīmju 

iemeslus. 

21. Pēc darbinieka došanās mājās atbilstoši dezinfekcijas režīmam (3.pielikums) tiek 

dezinficētas telpas. 

22. Izglītības iestādes atbildīgā persona, saņemot informāciju par to, ka darbinieks 

inficējies ar Covid-19, ziņo Gulbenes novada Izglītības pārvaldei. 

23. Ja darbiniekam tiks apstiprināta Covid-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu 

un izglītības iestādes turpmāko rīcību noteiks SPKC. 

24. Darbinieks izglītības iestādē var atgriezties pēc pilnīgas izveseļošanās ar noslēgtu 

darba nespējas lapu. 

V. Distancēšanās prasības 

25. Nav pieļaujama izglītojamo un likumisko pārstāvju drūzmēšanās PII teritorijā. 



26. Lai nepieļautu liela cilvēku skaita drūzmēšanos koplietošanas telpās (koridors, 

sporta zāle), telpās tiek plānota un kontrolēta audzēkņu un PII darbinieku plūsma. 

Mūzikas un sporta nodarbības tiek organizētas atbilstoši grafikam. 

27. PII darbiniekiem, likumiskajiem pārstāvjiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri 

salasāmas norādes - ievērot 2 m distanci no pārējām personām.  

28. Ēdināšana iestādē notiek grupu telpās, katrai grupai atsevišķi. 

VI. Higiēna 

28. PII tiek nodrošināta iespēja darbiniekiem un izglītojamiem ievērot roku higiēnu – 

nodrošinot silto ūdeni, ziepes, individuāli lietojamos roku slaucīšanas līdzekļus, spirtu 

saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus, kas satur vismaz 70% etanola.  

29. PII tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana. Noteikts telpu vēdināšanas 

režīms(ik pēc stundas 15. min) ņemot vērā laika apstākļus un gaisa temperatūru, 

organizējot dinamiskās pauzes vai bērnu pāriešanu uz citu telpu. 

30. PII  regulāri tiek veikta telpu tīrīšana, izmantojot tīrīšanas dezinfekcijas līdzekļus 

(3.pielikums). 

31. PII apkopēja regulāri veic biežāk lietojamo virsmu (durvju rokturi, kāpņu margas, 

galdu virsmas, krēslu margas, virsmas labierīcībās) dezinfekciju. 

32. Pēc katras nodarbības zālē attiecīgās grupas skolotāja palīgs veic mitro uzkopšanu 

un telpas vēdināšanu (15 min). 

VII. Audzēkņu sagaidīšana un nodošana 

33. Bērnus no rītiem, no plkst. 7.00-9.00 sagaida grupu skolotāja āra teritorijā, grupu 

laukumiņos/nojumītēs. 

34. Ja bērns tiek atvests pēc plkst. 9.00 vecāks piezvana pie durvīm, vai skolotājai uz 

mobilo tālruni. Durvis atvērs grupas “Pasaciņa” darbinieks.  

35. Saņemot bērnu skolotāja veic īsas pārrunas par bērna pašsajūtu  un bērna 

novērošanu. 

36. Vecāks informē skolotāju par to, vai ģimene nav bijusi ārpus Latvijas, vai 

kontaktējusies ar Covid19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, kā arī par iespējamo 

bērna izņemšanas laiku. 

37.Ja vecāks vēlas izņemt bērnu pusdienlaikā vai līdz plkst. 16.00 iepriekš sazinoties 

ar grupas skolotāju telefoniski, bērnu vecākam nodos pie ārdurvīm grupas skolotāja 

vai skolotāja palīdze. 

38. No plkst. 16. 00 bērni atradīsies iestādes āra teritorijā, katra grupa savā laukumiņā 

un vecāki tos var izņemt āra teritorijā. 

39. Lai izslēgtu drūzmēšanos bērnam pakaļ nāk viena persona un ievēro 2m distanci 

no pārējiem vecākiem un pieaugušajiem. 

VIII. Attālināta mācību procesa nodrošināšana 



40. Ja mācību iestāde tiek atklāts Covid -19 saslimšanas gadījums atbildīgā persona 

par to ziņo slimību SPKC un Gulbenes novada izglītības pārvaldei. Turpmāko rīcību 

nosaka SPKC. 

41. Iestādē tiks noteikts attālinātais mācību process konkrētai grupai vai visai iestādei. 

42. Par Iestādes rīcību, mācību modeļa maiņu atsevišķām vai visām grupām iestādes 

administrācija nekavējoties ziņos Whats App grupās un skolvadības sistēmā “e-

klase”, informējot darbiniekus un bērnu likumiskos pārstāvjus. Konkrēta informācija 

tiks nodota ar grupu skolotāju starpniecību. 

43. Ja mācības būs jānodrošina attālināti, tad grupu skolotāji ievietos informāciju par 

veicamajiem nedēļas uzdevumiem un atgriezenisko saiti sadarbībā ar izglītojamā 

vecākiem. e-klasē 1x nedēļā, bet 5/6 gadīgo bērnu grupās 2x nedēļā 

IX. Izglītības iestādei nepiederošas personas 

44. Vecāku un/vai trešo personu ienākšana iestādē netiks pieļauta bez saskaņošanas ar 

iestādes vadītāju vai medicīnas māsu. 

45. Trešās personas, kuras ienāks iestādē ar iestādes administrācijas atļauju lietos 

sejas maskas. 

 

Izglītības iestādes vadītāja  


