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 2021.gada 31.augustā                                                                                          Kārtība Nr.2 

KĀRTĪBA PIESARDZĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI JELGAVAS 

VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

“SPRĪDĪTIS” COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI 

 Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumiem Nr. 

360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” 40.5  1.apakš.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami Jelgavas 

valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” (turpmāk tekstā - 

iestāde), lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību un ievērotu drošības principus, tai 

skaitā par izglītojamo un apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, nodarbināto 

testēšanu un sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas 

rezultātu pārbaudi, koplietošanas telpu izmantošanu.  

2. Kārtība ir saistoša Iestādes personālam, izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem 

(vecākiem, aizbildņiem) un citām personām, kuras var būt saistītas ar iestādes darbības 

nodrošināšanu. 

3. Iestādē ar vadītājas rīkojumu tiek noteiktas atbildīgās personas par informēšanu, 

distancēšanās un higiēnas prasību nodrošināšanas ievērošanu, izglītojamo un darbinieku 

veselības stāvokļa uzraudzību un sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu, testu paraugu savākšanu un testēšanas rezultātu pārbaudi, koplietošanas telpu 

izmantošanu. 

4. Izglītības process Iestādē tiek nodrošināts atbilstoši licencētajām izglītības programmām 

un dienas ritam klātienē, vajadzības gadījumā veicot izmaiņas atbilstoši  

epidemioloģiskajai situācijai Iestādē un valstī.  

 

II. Informēšana un piesardzības pasākumi 

5. Iestādē ir norīkota persona, kura regulāri seko Slimību profilakses un kontroles centra 

(turpmāk tekstā - SPKC) mājaslapā publicētajām aktualitātēm par Covid-19 un regulāri, 

reizi nedēļā, informē par to iestādes personālu, bet steidzamos gadījumos – nekavējoties. 

6. Iestāde regulāri vai atbilstoši nepieciešamībai informē izglītojamo likumiskos pārstāvjus 

un darbiniekus par šajā kārtībā noteikto un piesardzības pasākumiem Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai: 

6.1.  Izvietojot informāciju Jelgavas izglītības pārvaldes mājas lapā – saite 
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 www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pirmsskolas-

izglitiba/pasvaldibas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-iestade-spriditis/ ),  

6.2. skolvadības sistēmā E-klase,  

6.3. pie grupu ieejām un informatīvajos stendos,   

6.4. E-pastos. 

7. Iestādes vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā nodrošina tehniskā 

personāla informēšanu par šajā kārtībā noteikto. 

 

III. Distancēšanās prasību ievērošana 

8. Bērnu atved un aizved no iestādes viens pieaugušais. 

9. Bērnu atvešanai un aizvešanai no iestādes izmanto tikai katrai grupai noteiktās 

ieejas/izejas durvis. 

10. Bērnu likumiskajiem pārstāvjiem nav atļauts pārvietoties pa citām iestādes telpām, 

gaiteņiem, drūzmēties grupu garderobēs un iestādes teritorijā.  

11. Pēc izglītojamā izņemšanas jāatstāj iestādes teritorija, nav atļauts uzturēties bērnu 

laukumos un lietot rotaļu konstrukcijas. 

12. Iestādes telpās un teritorijā iespēju robežās tiek ievērota 2 metru distance starp bērnu 

likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām.  

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

izglītojamo grupai atsevišķi, iespēju robežās mazinot to izglītojamo skaitu, kuri nonāk 

tiešā kontaktā un iespēju robežās mazinot šo grupu savstarpējo sastapšanos. 

 

IV. Higiēnas prasību ievērošana 

14. Apmeklējot iestādi, jādezinficē rokas ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas novietoti pie 

iestādes ieejas/izejas durvīm, jālieto mutes un deguna aizsegi. 

15. Darbiniekiem un izglītojamajiem bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, 

īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un rotaļām ārā. Roku 

nosusināšanai lieto vienreiz lietojamos dvieļus un stingri kontrolē, lai izglītojamie 

lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam. 

16. Darbinieki un izglītojamie iestādē uzturas maiņas apavos. 

17. Darbiniekiem iekštelpās jālieto mutes un deguna aizsegi, izņemot gadījumus, kas 

noteikti MK 09.06.2020. noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.11  punktā. 

18. Pastiprināti tīrīt visas koplietošanas virsmas (piemēram, durvju rokturus, galda 

virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus), 

pielietojot dezinfekcijas līdzekļus. 

19. Regulāri vēdināt nodarbību telpas un veikt telpu uzkopšanu - garderobju mitro 

uzkopšanu veic pēc izglītojamo ierašanās un pēc atgriešanās no pastaigas.  

20. Regulāri veikt rotaļlietu mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus. Iestādē 

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

dezinfekcija nav pieļaujama. 

21. Izglītojamajiem nav atļauts uz iestādi nest rotaļlietas no mājām. 

22. Iestādes vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā nodrošina 

nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu operatīvu iegādi 

un izvietošanu koplietošanas telpās. 

 

V. Personas veselības stāvokļa uzraudzība 

23. Iestādi drīkst apmeklēt tikai tie izglītojamie: 

23.1. kuri nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem; 
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23.2. kuriem nav elpceļu infekcijas slimību pazīmju (drudzis, klepus, elpas 

trūkums). 

24. Darbiniekiem un izglītojamajiem, kuri ir atgriezušies no SPKC mājaslapā noteiktajām 

valstīm vai šķērsojuši tās tranzītā, ir jāievēro 14 dienu pašizolācija. 

25. Netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra 

izolācija, klātbūtne iestādē. 

26. Ja, ierodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes: 

26.1. darbiniekam – viņš informē par to iestādes vadītāju, atstāj darba vietu un 

sazinās ar savu ģimenes ārstu par turpmāko ārstēšanu; 

26.2. izglītojamajam – viņš tiek nošķirts no grupas. Kopā ar pieaugušo, kurš 

kontaktējās ar bērnu pirms slimības pazīmju parādīšanās, viņš uzturas atsevišķā 

telpā, līdz ierodas vecāki. Vecāku pienākums ir sazināties ar ģimenes ārstu un 

vienoties par turpmāko ārstēšanās gaitu. Izglītojamais drīkst atgriezties iestādē tikai 

ar ārsta izziņu. 

27. Ja izglītojamajam, atrodoties iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimību 

pazīmes, Iestāde rīkojas saskaņā ar kārtību “Izglītojamo drošība, profilaktiskās 

veselības aprūpes nodrošināšana un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādē”. 

 

VI. Testēšanas kārtība un rezultātu pārbaude  

28. Iestādes vadītāja ar rīkojumu nosaka personu, kura ir atbildīga par nodarbināto 

testēšanu. 

29. Iestādes darbinieki bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta reizi 

nedēļā veic testu pie iestādes medicīnas māsas. 

30. Iestādes darbinieki iestādes medicīnas māsai uzrāda negatīva Covid-19 testa rezultātu 

vai sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

 

VII. Rīcība gadījumos, ja ir aizdomas vai tiek atklāts inficēšanās 

gadījums 

31. Nodarbinātie un izglītojamie seko līdzi savam veselības stāvoklim.  

32. Iestādes izglītojamo likumiskajiem pārstāvji nekavējoties informē Iestādi (medicīnas 

māsu tālrunis 63083772, grupas pedagogu – izmantojot savstarpēji atrunātās saziņas 

iespējas, iestādes vadītāju – tālrunis 63022603, vadītājas vietnieku – tālrunis 63026012 

Tērvetes ielā 6, 63013060 Skolas ielā 2), ja ir konstatēta inficēšanās ar Covid-19 vai 

bērns nonācis Covid-19 kontaktpersonas statusā. Šajā gadījumā iestādē drīkst 

atgriezties tikai ar ārsta izsniegtu izziņu par bērna veselības stāvokli, kas ļauj apmeklēt 

Iestādi. 

33. Iestādes darbiniekiem ir pienākums nekavējoties informēt Iestādi (medicīnas māsu – 

tālrunis 63083772, iestādes vadītāju – tālrunis 63022603, vadītājas vietniekus – tālruņi 

63022603, 63026012, 63013060), ja ir konstatēta inficēšanās ar Covid-19 vai nonākts 

kontaktā ar Covid-19 pozitīvu personu. 

34. Iestāde informē SPKC un Jelgavas izglītības pārvaldes pārstāvjus par darbinieka vai 

izglītojamā inficēšanos ar Covid-19. 

35. Iestādē tiek veikti SPKC noteiktie pasākumi infekcijas izplatības ierobežošanai. 

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

36. Noteikumi var tikt grozīti, papildināti, izbeigti, mainoties epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 



37. Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī. 

 

Iestādes vadītāja                                               Vēsma Bērtule 

 

 

SASKAŅOTS  

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes ”Jelgavas izglītības pārvalde”  

vadītāja Gunta Auza 

06.09.2021. 


