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Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte" 

 Pulkveža Brieža iela 10A, Liepāja, LV-3414, tālr. +371 63457250, pienenite@liepaja.edu.lv, www.pienenite.liepaja.edu.lv 

 

Apstiprināts ar 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes 

„Pienenīte” vadītājas  Z.Gāliņas 

03.09.2020.Rīkojumu Nr.34/1.21 

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS  

IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 
 

Izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 09. jūnija 

noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.punktu, Izglītības un zinātnes 

ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem izglītības iestādēm piesardzības 

pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un  

vadlīnijām Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo 

prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības izglītī-

bas iestādē (turpmāk – kārtība) izstrādāta Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” 

(turpmāk – iestāde) un nosaka kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanas prasības. 

1.2. Kārtība nodrošina vienotu kārtību Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanu iestādē, ir 

saistoša visam personālam, bērniem un bērnu likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk –  

vecāki). 

1.3. Kārtībā noteiktas higiēnas, distancēšanās prasības, bērnu un darbinieku veselības stāvokļa 

uzraudzības prasības, ka arī informēšana par nepieciešamību sekot veselības stāvoklim, par 

Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību. 

1.4. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic iestādes vadītājs un medicīnas māsa vai ar 

rīkojumu iecelta atbildīgā persona. Medicīnas māsa apmāca personālu par higiēnas prasību 

ievērošanu un izpildi, personīgo atbildību par veselības stāvokļa uzraudzību un distancēša-

nās ievērošanu. Grupas pedagogi apmāca bērnus par higiēnas prasību ievērošanu un izpildi. 

Vecāki ir atbildīgi par bērna veselības stāvokļa uzraudzību, šajā kārtībā noteikto uzturēšanās 

kārtību iestādē un distancēšanās ievērošanu. 

1.5. Iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, klepus, elpas 

trūkums) klātbūtne. 

1.6. Bērnu pieņemšanu un nodošanu vecākiem iestāde organizē pie iestādes ieejas vai teritorijā. 

1.7. Iestādē netiek uzņemts bērns ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm. 

1.8. Vecākiem jāinformē iestādi par bērna prombūtnes iemeslu, ievērojot kārtību “Kārtība, kādā 

reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Piene-

nīte”. 

1.9. Ikvienam ir pienākums ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 
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2. Veselības stāvokļa uzraudzība un rīcība iestādē 

 

2.1. Bērna veselības stāvokļa uzraudzība: 

2.1.1. pirms ierašanās iestādē, bērna veselības stāvokļa uzraudzība primāri ir bērna vecāku 

atbildība. 

2.1.2. vecākiem jāizvērtē bērna veselības stāvoklis un ja bērnam novērojamas infekciju 

slimības pazīmes, īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, pieņemt lēmumu nevest 

bērnu uz iestādi.  

2.1.3. ja bērnam raksturīgas alerģiskas reakcijas vai citas fizioloģiskas īpatnības, kas izpau-

žas līdzīgi augšējo elpceļu slimībām, mācību gada sākumā par to jāinformē iestādes 

atbildīgā persona, iesniedzot ārsta izziņu. 

2.1.4. bērns nedrīkst apmeklēt iestādi, ja kādam no ģimenes locekļiem, ar kuriem dzīvo ko-

pā, piemērota stingra mājas karantīna un Slimību profilakses un kontroles centrs 

(turpmāk – SPKC) bērnu noteicis par kontaktpersonu. Apmeklējuma aizlieguma il-

gumu nosaka SPKC. 

2.1.5. ja bērna mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu pašizolācija un mājsaimniecības 

loceklim nav slimības pazīmju, bērns drīkst apmeklēt iestādi. Ja pašizolācijā esošajai 

personai parādās slimības pazīmes, bērns nedrīkst apmeklēt iestādi, kamēr nav no-

skaidrots slimības pazīmju iemesls. 

2.1.6. bērns nedrīkst apmeklēt iestādi 14 dienas pēc atgriešanās no valsts, pēc kuras apmek-

lēšanas atbilstoši SPKC norādījumiem jāievēro 14 dienu pašizolācija. Valstu saslim-

stības ar Covid-19 rādītāju saraksts katru piektdienu tiek atjaunots SPKC mājas lapā. 

2.1.7. vecākiem jānodrošina, ka bērnam ir līdzi sejas aizsargmaska, ko izmantot nepiecie-

šamības gadījumā. 

2.2. Bērna veselības stāvokļa uzraudzība iestādē: 

2.2.1. grupu skolotājs un mācību priekšmetu skolotājs pastiprināti pievērš uzmanību bērna 

veselības stāvoklim; 

2.2.2. ja bērnam, atrodoties iestādē parādās slimības pazīmes, iestādes medicīnas māsa vai 

atbildīgā persona nodrošina bērnam izolāciju atsevišķā telpā. Ja šādas telpas nav, 

bērns izolējams iestādes norādītā vietā, kur nav cilvēku kustība; 

2.2.3. bērns izmanto savu sejas aizsargmasku, ja tādas nav, to nodrošina iestāde; 

2.2.4. iestādes medicīnas māsa vai atbildīgā persona veic bērna veselības stāvokļa novērtē-

jumu, veicot ķermeņa temperatūras mērījumu un izjautā bērnu par viņa pašsajūtu; 

2.2.5. ja tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīnis-

kā palīdzība (turpmāk – NMP). Par minēto faktu tiek informēti bērna vecāki; 

2.2.6. ja veselības stāvoklis nepieprasa NMP iesaisti, medicīnas māsa vai atbildīgā persona 

informē bērna vecākus, vienojas par bērnu nokļūšanu mājās un informē par turpmāk 

veicamajiem obligātajiem soļiem (saziņa ar ģimenes ārstu, lai konstatētu slimības pa-

zīmju cēloni. Ja slimības pazīmes cēlonis ir Covid-19, vecākiem par to nekavējoties 

jāinformē iestādi). Bērnu uz mājām nogādā vecāks vai vecāku norādītā kontaktper-

sona (1. pielikums). Bērnam jālieto sejas aizsargmaska; 

2.2.7. pēc bērna aiziešanas/aizvešanas atbildīgā persona dezinficē virsmas, kurām bērns 

pieskāries un izvēdina telpas; 

2.2.8. ja slimības pazīmes novērojamas vairākiem bērniem, ievēro iestādes infekciju slimī-

bu ierobežošanas kārtību, kā arī nekavējoties telefoniski informē SPKC Kurzemes 

reģionālās nodaļas epidemiologu; 

2.2.9. iestādes atbildīgā persona, saņemot informāciju par to, ka bērns inficējies ar Covid-

19, ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” 

atbildīgajai personai un SPKC Kurzemes reģionālajai nodaļai; 

2.2.10. ja bērnam tiks apstiprināta Covid-19 infekcija, tiks veikta epidemioloģiskā izmeklē-

šana un iestādes turpmāko rīcību noteiks SPKC; 
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2.2.11. bērns iestādē var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar ģimenes ārsta zīmi par at-

bilstošu veselības stāvokli. 

2.3. Darbinieku veselības stāvokļa uzraudzība: 

2.3.1. darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz paša darbinieka atbildī-

bu; 

2.3.2. darbiniekam jānovēro savs veselības stāvoklis un nedrīkst nākt uz darbu, ja novēro-

jamas infekciju slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, par 

to informējot iestādes administrāciju; 

2.3.3. darbiniekam visas dienas garumā, atrodoties iestādē, ir jālieto sejas aizsargmaska; 

2.3.4. ja, atrodoties iestādē, darbiniekam parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas 

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

pienākums ir sazināties ar ģimenes ārstu, lai noskaidrotu slimības pazīmju iemeslus; 

2.3.5. pēc darbinieka došanās mājās, atbildīgā persona dezinficē virsmas, kurām darbinieks 

pieskāries un izvēdina telpas; 

2.3.6. darbinieka pienākums ir attālināti informēt darba devēju par saslimšanu ar Covid-19; 

2.3.7. iestādes atbildīgā persona, saņemot informāciju par to, ka darbinieks inficējies ar 

Covid-19, ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības 

pārvalde” atbildīgajai personai. Iestādes atbildīgā persona sastāda saslimušās perso-

nas kontaktpersonu sarakstu saskaņā ar SPKC noteiktajiem kritērijiem. Iestādes vadī-

tājs par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju; 

2.3.8. ja darbiniekam tiks apstiprināta COVID-19 infekcija, tiks veikta epidemioloģiskā 

izmeklēšana un izglītības iestādes turpmāko rīcību noteiks Slimību profilakses un 

kontroles centrs; 

2.3.9. darbinieks iestādē var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās. 

2.4. Ja Iestādē vai sabiedrībā ir palielinājies Covid-19 inficēšanās risks, iestādes vadība lemj par 

nepieciešamību pie noteiktām situācijām (neparedzamos apstākļos, kad paaugstināts inficē-

šanās risks u.c.) iestādes personālam izmantot mutes un deguna aizsegu. 

2.5. Ja Iestādē vai sabiedrībā ir palielinājies Covid-19 inficēšanās risks iestādes vadība informē 

vecākus un izvieto paziņojumu par mutes un deguna aizsegu izmantošanas nepieciešamību. 

 

3. Distancēšanās prasības 

 

3.1. Iestādes personālam un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas 

norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām un pie ieejas durvīm uz kāpnēm 

izvietotas vizuālas distancēšanās norādes (dzeltenas līnijas).  

3.2. Nav pieļaujama iestādē bērna vecāku un citas personas klātbūtne iestādes telpās bez 

iepriekšēja saskaņojuma. Vecākiem atļauts pārvietoties pa kāpnēm līdz grupas garderobes 

telpai. 

3.3. Nav pieļaujama bērnu un vecāku drūzmēšanās pie iestādes ieejas durvīm un teritorijā. 

Vecākiem jāvienojas ar grupas pedagogu par noteikta bērna ierašanās un izņemšanas laiku. 

3.4. Lai nepieļautu liela cilvēku skaita drūzmēšanos koplietošanas telpās (garderobes, gaiteņi, 

zāle u.c.), ievērot vizuālās distancēšanās norādes. jāplāno un jākontrolē bērnu un iestādes 

personāla plūsma šajās vietās. 

3.5. Ja, izvērtējot riskus, tiek izlemts organizēt kādu pasākumu, to dara ievērojot distancēšanās 

noteikumus vai organizē to ārpus telpām. 

3.6. Iestāde pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katrai bērnu 

grupai atsevišķi.  

3.7. Iestāde pēc iespējas mazina bērnu došanos ārpus iestādes teritorijas dienas ietvaros 

(piemēram, mācību ekskursijas, pastaigas u.c.). 

3.8. Distancēšanās prasības koplietošanas gaiteņos: 

3.8.1. vienai iestādes grupai nav jāievēro distancēšanās; 

3.9. Distancēšanās iestādes garderobes telpās: 
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3.9.1. ņemot vērā, ka inficēšanās ir iespējama, ja personu cieša saskare telpās pārsniedz 

15 minūtes, garderobes telpas var izmantot kā ierasts, pārbaudot, vai bērni tajās neuzturas 

ilgāk kā nepieciešams, lai novietotu vai uzvilktu virsdrēbes un vai mācību process organi-

zēts tā, lai vienlaikus garderobes telpās nav pārāk liels bērnu skaits; 

3.9.2. Organizējot adaptāciju iestādē 1,5-3 gadu vecuma bērniem: 

3.9.2.1. vecāki dodas uz sava bērna grupu garderobes telpu; 

3.9.2.2. ierodoties iestādē vecāks dezinficē rokas ar dezinfekcijas līdzekli, kurš atrodas 

grupas garderobes telpā; 

3.9.2.3. uz grupas garderobes durvīm ir norādīts, cik vecāku vienlaicīgi drīkst uzturēties 

garderobes telpā. Uzturēšanās laiks līdz 10 minūtēm, vienojas ar grupas pedagogu 

par noteikta bērna ierašanās un izņemšanas laiku; 

3.9.2.4. ja garderobes telpā atrodas vairāk vecāku, kā norādīts uz garderobes telpas dur-

vīm, jāpagaida pie grupas garderobes telpas, ievērojot distancēšanās prasības, ka-

mēr aiziet vismaz 1 (viens vecāks) un tikai tad nākamais drīkst doties garderobes 

telpās; 

3.9.2.5. vienu bērnu var pavadīt viens vecāks. 

3.9.3. Organizējot iestādē 3-7 gadu vecuma bērnu nodošanu un saņemšanu: 

3.9.3.1. vecāki dodas uz sava bērna grupu garderobes telpu. Cik vien iespējams ātri sa-

sveicinās ar grupas pedagogu un atstāj bērnu ģērbties pedagoga uzraudzībā. Izņe-

mot bērnu no iestādes, ja ir iespējams iepriekš brīdina par savu ierašanos, vai vie-

nojas par konkrētu laiku, vai pēc iespējas izņem bērnu pagalmā. 

3.9.3.2. ierodoties iestādē vecāks dezinficē rokas ar dezinfekcijas līdzekli, kurš atrodas 

grupas garderobes telpā; 

3.9.3.3. uz grupas garderobes durvīm ir norādīts, cik vecāku vienlaicīgi drīkst uzturēties 

garderobes telpā Uzturēšanās laiks 5-10 minūtes; 

3.9.3.4. pārējie vecāki gaida rindā līdz garderobes telpai, ievērojot distancēšanās norādes; 

3.9.3.5. ja garderobes telpā atrodas vairāk vecāku, kā norādīts uz garderobes telpas dur-

vīm, jāpagaida pie grupas garderobes telpas, ievērojot distancēšanās prasības, ka-

mēr aiziet vismaz 1 (viens vecāks) un tikai tad nākamais drīkst doties garderobes 

telpās; 

3.9.3.6. vienu bērnu var pavadīt viens vecāks. 

3.9.4. vecāki izņem bērnu no iestādes un dodas mājās. Pēc bērna izņemšanas no iestādes, bērns 

nedrīkst atgriezties iestādes teritorijā vai telpās. 

3.10. Grupas personālam uzraudzīt, lai labierīcību telpās bērni pēc iespējas ievērotu 

distancēšanos. 

3.11. Iestādes administrācija un personāls kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos 

pie ieejām, izejām, rotaļlaukumos un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās 

 

4. Higiēnas prasību ievērošana 

 

4.1. Iestāde nodrošina visiem bērniem, personālam, pakalpojumu sniedzējiem un citiem 

iestādes apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu.  

4.2. Iestādē ir izvietota bērniem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par 

higiēnu, tai skaitā tualetes telpās. 

4.3. Darbinieki mācību procesa laikā un ārpus tā lieto sejas aizsargmaskas. 

4.4. Iestāde nodrošina iespēju personālam un bērniem ievērot roku higiēnu – nodrošinot silto 

ūdeni, ziepes, spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus, kas satur vismaz 70% etanola 

(pieaugušajiem), kā arī apmāca personālu un bērnus tos lietot.  

4.5. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm (vismaz 40 sekundes), īpaši pirms un 

pēc ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā, lietojot dvieļus atbilstoši 

individuālajam marķējumam. 

4.6. Atrodoties iestādē jālieto maiņas apavi. Pēc apavu maiņas jāmazgā rokas. 
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1.pielikums 

 
APLIECINĀJUMS 

 

Apliecinu, ka es 

________________________________________________________________________ 

(vecāka vārds, uzvārds)  

iepazinies/-usies ar Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” iekšējo kārtību “Kārtība, 

kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības izglītības iestādē’’ 

un esmu informēts/-a par primārajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības 

mazināšanai un apņemos tos ievērot. 

Ja manam bērnam 

___________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, grupas Nr.)  

atrodoties iestādē pasliktinās veselības stāvoklis, lai vienotos par bērna nokļūšanu mājās, norādu 

kontaktpersonas, ar kurām var sazināties (norādīt 2-5 personas prioritārā secībā): 

 

Nr.p.k. Personas vārds, uzvārds Tālruņa Nr. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 
Informācija par personas datu apstrādi 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 

pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte””, adrese: Pulkveža Brieža iela 10a, Liepāja, tālrunis: 

63457250, e-pasta adrese: pienenite@liepaja.edu.lv 

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, 

adrese: Rožu iela 6, Liepāja, e-pasta adrese: das@liepaja.lv. 

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – uzdevumu izpilde nodrošinot bērnu drošību 

izglītības iestādē. 

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Liepājas pašvaldības 

tīmekļa vietnes www.liepaja.lv sadaļā “Privātuma politika”. 

 

 
_______________ ______________________________________________ 

          (datums)  (paraksts)                (vārds, uzvārds) 

mailto:das@liepaja.lv
http://www.liepaja.lv/

