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Kārtība, kādā nodrošina darba organizāciju privātā pirmsskolas izglītības iestādē “PASAKU VALSTĪBA”  

Gaujas ielā 2B filiālē, COVID – 19 pandēmijas laikā 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem 

 izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai (piemērojami no 2020. gada 01. augusta), 

Ministru kabineta 2020. gada 09. jūnija noteikumiem Nr.360 “ Epidemioloģijskās drošības pasākumi Covid - 19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1., 2. punktiem 

 

1.  Šie  noteikumi nosaka kārtību, kādā pirmsskolas izglītības iestādē “PASAKU 

VALSTĪBA”  (turpmāk – Iestāde) tiek nodrošinātas COVID – 19 infekcijas izplatības 

ierobežošanas prasības, kas balstās uz pamatprincipiem, kas noteikti Ministru kabineta 2020. 

gada 09. jūnija noteikumos Nr. 360 “ Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID – 19 

infekcijas izplatības ierobežošanai”  paredzēto un no tiem izrietošo prasību ievērošanai. 

2. No šā gada 10. novembra līdz jaunu Iestādei saistošu normatīvo aktu vai kompetentu 

institūciju rīkojumu un ieteikumu pieņemšanai saistībā ar COVID – 19 infekcijas izplatības 

ierobežošanu, noteikt šādus pasākumus: 

Plānojot bērnu un vecāku plūsmu izglītības iestādē (garderobē, āra laukumiņā, parkā): 

 Darba dienas rītos no plkst. 7.30 – 9.00 pie iestādes ieejas tiek norīkots darbinieks, 

kurš sagaidīs bērnus un aizvedīs uz grupiņu, tādejādi nepieļaujot vecāku ienākšanu izglītības 

iestādē. 

 Pēcpusdienā no plkst. 16.00 – 17.30 vecāki informē grupas skolotāju palīgu (sūtot sms 

uz telefona numuru vai WhatsApp platformā) 5.minūtes pirms ierašanās pēc bērna. Skolotāja 

palīgs nodos bērnu vecākam pie ieejas durvīm. Vecāki iestādē neienāk.  



 Vakara cēlienā no 17.30 – 18.30 bērna darbība norit ārā un vecāku sagaidīšana rotaļu 

laukumā vai parka teritorijā. Komunikācijā ar vecākiem ievērojot 2 metru distanci.  

 Sliktos laika apstākļos, pēc 17.30,  kad bērni atradīsies grupas telpā (pēcpusdienā), vecāki 

ierodas pakaļ bērnam uz grupas telpu, ievērojot distancēšanos koplietošanas telpās un, lietojot 

sejas maksu. 

2.1.Iestādē aizliegts uzturēties cilvēkiem, kuriem: 

 noteikta pašizolācija; 

  noteikta mājas karantīna vai stingra izolācija; 

 ja bērns atceļojis no ārvalstīm, sekot līdzi SPKC rekomendācijām par pašizolācijas 

ievērošanu pēc atgriešanās. 

2.2.Mācību process norit iestādē klātienē. Ja iestādi neapmeklē sagatavošanas grupas bērni 

(vecumā no 5.g.v – 7.g.v.), vecāku pienākums ir sazināties ar grupu skolotāju par 

turpmāko mācību procesa sadarbību.   

2.3. Vecāku pēcpusdienas (konsultācijas pie grupu skolotājām) notiek attālināti WhatsApp 

platformā, iepriekš par laiku vieojoties ar grupu skolotāju. Konsultācija ikdienas saziņa tiek 

rekomendēta, atrodoties rotaļu laukumā vai  parkā, ievērojot 2 metru distanci un lietojot sejas 

masku. 

3. Novembra un decembra  mēneša apmeklējuma datus par bērniem, kas neapmeklē (pēc 

vecāku izvēles) pirmsskolas izglītības iestādi, skolotāja atzīmē ar NS – neapmeklē slimības dēļ, 

nevis ar NV – neapmeklē pamatojoties uz vecāku iesniegumu. Līdzfinansējums tiek saglabāts 

pilnā apmērā. Mācību maksas daļa vecākiem jāveic kā līgumā noteikts.  

4. Iestādē aizliegt ienest mīkstās rotaļlietas visās iestādes grupās. Ja bērnam nepieciešama 

„mīlmantiņa” uz gulēšanas laiku, viņa atrodas iestādē un netiek nesta mājās. 

5. Nekavējoties informēt Iestādes atbildīgo personu – vadītāju Ilzi Pētersoni – 

Jezupenoku tel.nr. 29483571, ja bērnam, darbiniekam konstatēta Covid-19 infekcija, kā arī  

informēt grupas skolotāju par bērna prombūtnes iemeslu. 

 

 

 

Vadītāja I.Pētersone – Jezupenoka_________________________ 


