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 DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

 DAUGAVPILS PILSĒTAS 11. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 

 Reģ. Nr. 2701901802 

 Ķieģeļu ielā 15a, Daugavpilī, LV-5449, tālr. 65474792 
  

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Daugavpilī 

 

2020.gada 25.augustā                                                                                                                 

Rīk. Nr.4-p 

 

“KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ UZTURAS IZGLĪTOJAMIE, 

VIŅU VECĀKI UN CITAS PERSONAS COVID-19 INFEKCIJAS 

IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI” 
 

Izdoti saskaņā ar  

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem  

Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  
 

  

I. Vispārīgie jautājumi 

 
 
1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus (turpmāk – noteikumi) Daugavpils pilsētas 

11.pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – iestāde), kas veicami, lai ierobežotu  

Covid-19 infekcijas izplatību. 

 

2. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, iestāde ievēro šādus pamatprincipus: 

2.1. informēšana; 

2.2. distancēšanās; 

2.3. higiēnas prasību ievērošana; 

2.4. personu veselības stāvokļa uzraudzība. 

 

3. Noteikumi attiecas uz visiem iestādes darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, izglītojamajiem, 

vecākiem (bērnu likumiskajiem pārstāvjiem) un viņu pilnvarotajām personām (turpmāk – vecāki), kuras 

ierodas iestādē. 

 

4. Visas šo  noteikumu 3.punktā minētās personas, izņemot izglītojamos, tiek iepazīstinātas ar noteikumiem 

pret parakstu: 

4.1. iestādes darbiniekus un pakalpojumu sniedzējus ar noteikumiem iepazīstina iestādes lietvedis; 

4.2. vecākus ar noteikumiem iepazīstina katras grupas pedagogi; 

4.3. izglītojamos ar noteikumiem iepazīstina grupas pedagogi bērniem saprotamā veidā atbilstoši viņu 

vecumam. Izglītojamo iepazīstināšana ar noteikumiem tiek reģistrēta grupas žurnālā.  

 

5. Noteikumi ir publiskoti iestādes mājas lapā. 

 

6. Noteikumu ievērošana ir obligāta.  
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7. Atbildīgā  persona par šo noteikumu izpildes koordinēšanu un uzraudzību ir iestādes pirmsskolas iestāžu 

un skolu māsa. 

 

II. Informēšanas pamatprincipa īstenošana iestādē 

 

8. Iestādē labi redzamās vietās (pie ieejas iestādes teritorijā, pie visām ieejām iestādes ēkā) ir izvietota šāda 

informācija: 

8.1. brīdinājumi, ka iestādē un tās teritorijā nedrīkst ienākt un atrasties personas, kurām noteikta 

pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas pazīmes; 

8.2. brīdinājumi par divu metru distances ievērošanu vietās, kur tas ir iespējams. Ir izvietotas vizuālas 

distancēšanās norādes – marķējuma līnijas uz zemes un sienām; 

8.3. norādījumi par pareizu roku higiēnu un respiratoro higiēnu; 

8.4. informācija par nepieciešamību katrai personai sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 

simptomiem un rīcību, ja parādās elpceļu infekcijas simptomi; 

8.5. informācija vecākiem par to, ka bērni ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti iestādē un 

iestādes rīcību, ja bērnam, atrodoties iestādē, tiek konstatētas slimības pazīmes. 

 

III. Distancēšanās pamatprincipa īstenošana iestādē 

 

9. Iestādē tiek veikti šādi distancēšanās pasākumi: 

9.1. vietās, kur tas ir iespējams, personām ir jāievēro divu metru distance; 

9.2. neievērojot šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minēto prasību, vienlaikus pulcēties var: 

9.2.1 ne vairāk kā divas personas; 

9.2.2 personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā; 

9.2.3 personas, kuras minētās prasības nevar ievērot darba vai dienesta pienākumu dēļ; 

9.2.4 personas (grupas darbinieki un bērni) vienas grupas ietvaros. 

 

10. Vecākiem nav atļauts ieeiet iestādē: 

10.1. bērnu pieņemšana tiek organizēta pie 4 dažādām ieejām: 

10.1.1 grupās, kur ir atsevišķa ieeja garderobē (Nr.1., Nr.2., Nr.5) bērnus pie ieejas 

sagaida grupas pedagogs vai aukle;  

10.1.2 grupās, kur divām atsevišķām grupām ir kopīga kāpņu telpa (Nr.3), bērnus pie 

ieejas kāpņu telpā sagaida iestādes vadītāja nozīmēti dežuranti, kuri pavada bērnus 

līdz konkrētās grupas garderobei un nodod grupas pedagogam vai auklei. 

10.2. bērnu nodošana vecākiem tiek organizēta katras grupas pastaigu laukumā: 

10.2.1 ja vecāks ierodas laikā, kad bērni vēl ir grupā, vai ja bērni nedodas ārā laika 

apstākļu dēļ, vecāks telefoniski informē grupas pedagogu par savu ierašanos. 

Grupas darbinieks palīdz bērnam apģērbties un nodod bērnu vecākam, kurš 

gaida pie ieejas. 

 

11. Jaunākajā grupā (Nr.1) jaunuzņemto bērnu adaptācija tiek organizēta pakāpeniski, ja iespējams, svaigā 

gaisā (pastaigas laikā) bez vecāku klātbūtnes, vienojoties par noteiktu bērna ierašanās un izņemšanas 

laiku. 

 

12. Visi pasākumi, kuri notiek ārpus konkrētas grupas telpām, tajā skaitā sporta, mūzikas un interešu izglītības 

nodarbības, iestādē tiek organizētas katrai grupai atsevišķi: 

 

 

 

12.1. nodarbību saraksti sporta zālē, aktu zālē un speciālistu kabinetos ir izveidoti tā, lai nepieļautu 

atsevišķu iestādes grupu un atsevišķu iestādes grupu izglītojamo savstarpēju sastapšanos šajās 

telpās vai koplietošanas gaiteņos un kāpņu telpās, paredzot pietiekamu laiku telpu vēdināšanai un 

uzkopšanai starp nodarbībām. 

 

 

13. Ēdināšana tiek organizēta katrai grupai atsevišķi grupas telpā, ievērojot ne vairāk kā četru bērnu 

izvietojumu pie viena galda. 

 

14. Grupu dienas režīmi katrai grupai ir organizēti tā, paredzētu vairāk laika aktivitātēm svaigā gaisā un 

aktivitātēm, kur iespējams distancēties vai darboties mazās grupās. 
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15. Bērnu guldināšanā tiek ievērots princips – „galva pret kājām”. Grupās, kur ir atsevišķas guļamistabas, 

gultas ir izvietotas pēc iespējas tālāk viena no otras. 

 

16. Iestādē nav atļauta darbinieku pulcēšanās darbā ārpus darba pienākumu veikšanas. 

 

IV. Higiēnas prasību ievērošanas pamatprincipa īstenošana iestādē 

 

17. Roku higiēnai gan grupās, gan iestādes koplietošanas telpās ir nodrošināts silts ūdens, šķidrās ziepes, 

individuāli marķēti vai vienreizējās lietošanas roku susināšanas līdzekļi un spirtu saturoši roku 

dezinfekcijas līdzekļi (kas satur vismaz 70% etanola). 

 

18. Pie visām ieejām iestādes ēkā ir nodrošināti spirtu saturoši roku dezinfekcijas līdzekļi (kas satur vismaz 

70% etanola). 

 

19. Iestādē tiek veikta regulāra telpu un virsmu tīrīšana un dezinfekcija atbilstoši iestādē apstiprinātajiem 

telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāniem, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kurām 

cilvēki biežāk saskaras.  

 

20. Grupās katru dienu tiek veikta rotaļlietu mazgāšana, izmantojot mazgāšanas līdzekļus. Grupās netiek 

izmantotas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt. 

 

21. Telpu vēdināšanai tiek izmantota automātiskā ventilācijas sistēma vai telpu regulāra vēdināšana, atverot 

logus, atbilstoši iestādē apstiprinātajam vēdināšanas režīmam. 

 

V. Personu veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipa īstenošana iestādē 
 

 

22. Iestādē ir aizliegts ienākt un uzturēties  personām ar akūtas elpceļu infekcijas pazīmēm (iesnām, klepu, 

rīkles iekaisumu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru, elpošanas traucējumiem) un personām, kurām 

noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija. 

 

23. Iestādē bērni netiek pieņemti arī citos saslimšanas gadījumos, kas nav saistīti ar COVID-19, tas ir, ja 

bērnam ir tādas infekcijas slimību pazīmes kā caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, 

paaugstināta ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa 

temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta 

elpošana), kā arī, ja bērnam ir pedikuloze.  

 

24. Bērnu un darbinieku veselības monitoringu veic iestādes pirmsskolas iestāžu un skolu māsa, veicot 

vizuālu novērojumu un nepieciešamības gadījumā īsas pārrunas ar bērna vecākiem: 

24.1 ja iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieks pārtrauc darba pienākumu veikšanu, 

informē iestādes administrāciju un  dodas mājās, kur telefoniski sazinās ar ģimenes ārstu, lai 

vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar arsta 

norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu); 

24.2. ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums): 

16.2.1  bērns tiek izolēts atsevišķā telpā, nodrošinot darbinieka, kurš kontaktējās ar bērnu 

pirms tam, klātbūtni;  

 

16.2.2 iestādes pirmsskolas iestāžu un skolu māsa vai administrācijas pārstāvis 

telefoniski informē bērna vecākus, kuru pienākums ir nekavējoties ierasties pēc bērna 

un telefoniski paziņot par bērna saslimšanu ģimenes ārstam. 

24.3. ja bērns ir nosūtīts mājās no iestādes ar saslimšanas pazīmēm, viņš saņem ārstēšanu atbilstoši 

veselības stāvoklim un atgriežas iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

24.4. ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes tiek konstatētas diviem vai vairākiem vienas grupas 

bērniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde rīkojas atbilstoši iestādē 

izstrādātajai infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē bērnus, nodrošinot pieaugušā 

klātbūtni, kontaktējas ar bērnu vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu SPKC attiecīgās 

reģionālās nodaļas epidemiologam.  
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Kārtības noteikumi ir spēkā līdz valsts teritorijā pastāv Covid-19 infekcijas izplatības draudi vai stājoties 

spēkā atbilstošiem normatīvajiem aktiem. 

     Izglītojamo vecākus par šo kārtību informē grupas pedagogi. 

 

 

 

Vadītājas p.i.                                                                                                           N. Kozireva 
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Ar savu parakstu apliecinu, ka iepazinos ar Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes 

“KĀRTĪBU, KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ UZTURAS IZGLĪTOJAMIE, VIŅU VECĀKI 

UN CITAS PERSONAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI” un 

apņemos ievērot: 

Vārds, uzvārds Datums Paraksts 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


