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NOTEIKUMI 
Daugavpilī  

 

Kārtība, kādā pirmsskolas izglītības iestādē organizē mācību procesu,  

ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā 
 

2020.gada 28.augustā 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

09.06.2020. noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās  

drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības  

ierobežošanai”,  Izglītības un zinātnes ministrijas 

 „Ieteikumiem mācību procesa organizēšanai  

vispārējās un profesionālās iestādēs, 

 ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā” 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi „Kārtība, kādā organizē pirmsskolas izglītības procesu, ievērojot epidemioloģisko 

situāciju Covid-19 laikā” (turpmāk – noteikumi) nosaka mācību procesa organizēšanas 

kārtību un nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu 

Covid-19 infekcijas izplatību Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk 

– Iestāde), mazinātu izglītojamo un darbinieku inficēšanās riskus, īstenojot pirmsskolas 

izglītības programmu apgūšanu. 

2. Noteikumi ir saistoši visiem Iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, izglītojamo 

likumiskajiem pārstāvjiem (tuprmāk- vecāki), kā arī citām personām, kas apmeklē Iestādi. 

 

II. Mācību procesa norise klātienē 

3. Izglītības ieguves process noris klātienē, ievērojot drošības pasākumu pamatprincipus: 

3.1. informēšana; 

3.2. distancēšanās; 

3.3. higiēna; 

3.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība. 
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4. Mācību process tiek organizēts, pamatojoties uz noteikumiem par valsts pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām, pirmsskolas izglītības programmām, atbilstoši Iestādē noteiktajam 

rotaļnodarbību sarakstam un dienas režīmam. 

5. Rotaļnodarbību un citu aktivitāšu norise tiek organizēta, sadalot bērnus pēc iespējas mazākās 

grupās, lai mazinātu tuvā kontaktā esošo cilvēku skaitu vienā telpā, un veicinātu distances 

ievērošanu telpās. 

6. Mācību aktivitātes, svētki un pasākumi notiek katrai grupai atsevišķi. 

7. Dienas aktivitātes (piem., iziešana un atgriešanās no pastaigas, ierašanās un uzturēšanās 

koplietošanas telpās) notiek katrai grupai atsevišķi, plūsmām nepārklājoties un ievērojot 

distancēšanos starp grupām. 

8. Mācību ekskursijas plāno sadarbībā ar uzņēmumu, muzeju, izstādes organizētāju u.c., 

nodrošinot apmeklētāju plūsmu nepārklāšanos. 

9. Adaptācija Iestādē  notiek bez vecāku klātbūtnes, vienojoties par noteiktu bērna izņemšanas 

no Iestādes laiku. 

10. Visos  gadījumos, kad  izglītojamais  neierodas   Iestādē, vecākiem  ir  jāinformē Iestāde  par 

izglītojamā prombūtnes iemeslu. 

11. Iespēju robežās  tiek mazināta mācību un audzināšanas procesā iesaistīto darbinieku maiņa. 

12. Īstenojot mācību procesu klātienē, papildus tiek veikti šādi pasākumi: 

12.1. izglītojamo pieņemšana Iestādē un nodošana vecākiem notiek pie Iestādes ieejas durvīm 

vai teritorijā, veicinot iespēju distancēties. Ja nepieciešams, tiek izvietotas vizuālas 

distancēšanās norādes, piemēram, līnijas uz zemes un sienām; 

12.2. Iestādes vadības, pedagogu saziņa ar vecākiem norisinās klātienē, telefoniski, 

izmantojot e-klasi, e-pastu, Iestādes mājaslapu,  Zoom vidi, izvēloties efektīvāko un   

pieejamo saziņas formu un veidu; 

12.3. visi pasākumi Iestādē notiek katrai grupai atsevišķi;  

12.4. ēdināšana tiek organizēta grupas telpās katrai grupai atsevišķi; 

12.5. pirms organizē ārpusnodarbību aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar izglītojamo 

pieskatīšanu un izglītošanu, tai skaitā pulciņus vai nodarbības ar viesskolotājiem, 

Iestāde izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu, 

izslēdzot grupu apvienošanu; 

12.6. Iestādi nedrīkst apmeklēt darbinieki vai izglītojamie, kuri atgriezušies no ārvalstīm, 

kuras Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - SPKC) ir noteicis kā valstis ar 

palielinātu Covid-19 izplatību. Šādi darbinieki, izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā. 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/250854-noteikumi-par-valsts-pirmsskolas-izglitibas-vadlinijam
https://likumi.lv/ta/id/250854-noteikumi-par-valsts-pirmsskolas-izglitibas-vadlinijam
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III. Mācību procesa īstenošana attālināti 
 

13. Iestāde nodrošina attālinātu mācību procesu 5-6 gadus veciem izglītojamajiem, ja valstī vai 

pašvaldībā noteikti obligāti pretepidēmijas pasākumi, SPKC ir noteicis ierobežojumus, vai 

arī Iestādē ir konstatēta inficēšanās vai saslimstība ar Covid-19. 

14. Īstenojot mācību procesu attālināti, izglītojamie Iestādi neapmeklē. 

15. Attālinātās mācības Iestāde var piemērot individuālam izglītojamajam, atsevišķām un visām 

5-6 gadus vecu bērnu grupām.   

16. Iestāde sazinās ar vecākiem, izmantojot e-klasi, e-pastu, Iestādes mājaslapu,  Zoom vidi, 

telefoniski, izvēloties efektīvākas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un attālinātām 

mācībām veidotus mācību līdzekļus. 

17. Mācību procesa nodrošināšanai Iestādē veic šādus pasākumus: 

17.1. sagatavo ieteikumus vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās;  

17.2. sagatavo nedēļas plānu ar ieteicamiem uzdevumiem/rotaļdarbībām, kopīgas darbošanās 

iespējām, kurus bērni kopā ar vecākiem var pildīt tad, kad viņiem ir laiks;  

17.3. sagatavo nepieciešamo materiālu sarakstu no jau mājās esošajiem, saites uz video, 

attēliem, receptēm u.tml.;  

17.4. sagatavo ieteikumus/komentārus par vēlamajām darbībām un to, kā izmantot ierastās 

ikdienas darbības (piemēram, ēdienreizes, veļas mazgāšana, mājas uzkopšana) 

mācībām. 

18. Mācību satura un vērtēšanas plānošana, mācību organizēšana un atbalsta nodrošināšana  

noris atbilstoši metodiskajiem ieteikumiem „Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēm attālinātu mācību īstenošanai izglītības iestādē”. 

19. Izglītojamiem mācoties attālināti, vecāki sadarbojas ar Iestādi, atbalsta bērnu, iesaistoties 

mācību procesā, informējot grupas skolotāju vai citu skolotāju par bērna mācīšanos un 

mācīšanās vajadzībām, izpildītos uzdevumus elektroniski noteiktajā termiņā iesniedz 

skolotājam. 

 

IV. Epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošana 

20. Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos, bieži un rūpīgi tiek mazgātas rokas ar ūdeni un 

ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un nodarbībām ārā. 

Īpaša uzmanība ir pievērsta pareizai roku mazgāšanas tehnikai. Roku mazgāšanu veic vismaz 

40 sekundes. 

21. Roku nosusināšanai darbinieki izmanto tikai vienreizlietojamos papīra dvieļus, bet bērni – 

dvieļus, stingri ievērojot individuālo marķējumu.  

22. Skolotāji māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājaslapā publicētos ieteikumus 

“Roku mazgāšana” (https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be). 
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23. Iestādē tiek veikta  rūpīga bērnu un darbinieku veselības novērošana, katru dienu mērot 

ķermeņa temperatūru ar bezkontakta termometru un veicot vispārīgu apskati. Dati tiek 

reģistrēti novērošanas lapās. 

24. Roku dezinfekcijas iespējas ir nodrošinātas pie visām  Iestādes ārdurvīm, grupās, kabinetos 

un koplietošanas tualetēs ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli, kurā ir vismaz 70% 

etanola.  

25. Biežāk lietojamās virsmas un priekšmetus (galda virsmas, durvju rokturus, kāpņu margas 

utml. ) katru dienu dezinficē,  tualetes telpu mitro uzkopšanu veic vismaz reizi 3 stundās.  

26. Katru dienu grupas telpas kvarco un vēdina saskaņā ar izstrādāto grafiku. 

27. Rūpīgi ir izvērtēti  koplietošanas priekšmeti un rotaļļietas, izņemtas no aprites mīkstās 

mantas un tās, kuras nevar katru dienu pienācīgi mazgāt un dezinficēt. Katru dienu notiek 

rotaļļietu mazgāšana, izmantojot mazgāšanas līdzekļus.  Ir liegta rotaļļietu nešana no mājām. 

28. Katras darbadienas beigās tiek dezinficēti visi trauki un galda piederumi ar hloru saturošu 

līdzekli. 

29. Darbinieki un izglītojamie pēc iespējas izmanto tikai personīgos rakstāmpiederumus. Iespēju 

robežās ir mazināta rakstāmpiederumu nodošana no vienas personas citai.  

30. Dienas miega laikā bērni tiek izguldīti pēc principa  “galva pret kājām”. 

31. Iestādes iekštelpās darbinieki un izglītojamie izmanto maiņas apavus  un apģērbu. Pēc apavu 

un apģērba maiņas tiek mazgātas rokas. 

32. Nodarbības peldbaseinā organizētas tā, lai starp tām būtu iespēja veikt virsmu dezinfekciju 

un  telpu vēdināšanu pēc katras nodarbības.  

33. Peldbaseina ūdenī hloru saturoša dezinfektanta koncentrācija ir uzturēta noteikta diapazona 

augšējās robežās.  

34. Ir ierobežota tekstilizstrādājumu (tepiķi, sēžammaisi u.tml.) izmantošana. 

35. Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm klātbūtne 

Iestādē.  

36. Iestādē darbiniekiem, izglītojamajiem un apmeklētājiem redzamās vietās izvietotas skaidri 

salasāmas norādes ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Nepieciešamības gadījumā 

izvietotas vizuālas distancēšanās norādes. 

37. Vecākiem ir nodrošināta pieejama informācija par to, ka bērni ar infekcijas slimības pazīmēm 

netiek uzņemti Iestādē un rīcību, ja bērnam tiek konstatētas slimības pazīmes, kā arī par 

pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus. 

38. Visa aktuālā informācija par Covid-19 ir brīvi pieejama vecākiem un darbiniekiem Iestādes 

teritorijā izvietotos ziņojumu dēļos, uz ieejas durvīm, Iestādes mājaslapā. 

39. Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus par mobilās lietotnes kontaktpersonu 

noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu. 
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V. Rīcība epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumos 

 

40. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu, informēt darba 

devēju un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par 

turpmāko ārstēšanos.  

41. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas 

lapu). 

42. Ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums), nepieciešams: 

42.1. izolēt bērnu atsevišķā telpā, kurā nodrošināt tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu 

pirms tam, klātbūtni; 

42.2. sazināties  ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski 

kontaktējas ar savu ģimenes ārstu; 

42.3. bērns tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas Iestādē saskaņā ar ārstējošā 

ārsta norādījumiem un izziņu. 

 

Rīcības shēma, ja ir aizdomas vai konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums 

izglītojamajam vai darbiniekam 
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43. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairākiem izglītojamajiem, un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde izolē izglītojamos, nodrošinot 

pieaugušā klātbūtni, sazinās ar izglītojamo vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu 

telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Šādi izglītojamie atrodas 

mājās pašizolācijā, kuras laikā Iestāde nodrošina izglītojamajam individuālu attālinātu 

mācību procesu. 

44. Ja tiek konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto izglītības 

iestādi, SPKC epidemiologi nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai 

situācijai un sniedz individuālas rekomendācijas izglītības iestādes vadībai, kā arī lemj  par 

karantīnas noteikšanu izglītības iestādei. Iestādes vadītājs par Covid-19 infekcijas 

saslimstības gadījumu nekavējoties informē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāju 

un veselības veicināšanas koordinētāju. 

 

VI. Apmeklētāju pieņemšanas kārtība 

45. Iestādi nedrīkst apmeklēt personas ar akūtām elpceļu un citu infekcijas slimību pazīmēm. 

46. Ir aizliegta trešo personu bez iepriekšējās pieteikšanās uzturēšanās Iestādes ēkā. 

47. Nepiederošas personas, tai skaitā bērnu vecāki, apmeklējot Iestādi, ievēro 2 m distanci no 

citām personām un dezinficē rokas. 

48. Par katru apmeklējuma reizi tiek veikta apmeklējuma reģistrācija, norādot apmeklētāja 

vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, vizītes laiku. Datus glabāt 14 dienas gadījumam, ja tie 

būs nepieciešami epidemioloģiskai izmeklēšanai.  

 

VII. Komunikācija un atbildība 

49. Atbildīgās personas par izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšanu ar noteikumiem ir grupu 

skolotāji.  

50. Atbildīgā persona par epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanu un koordinēšanu ir 

pirmsskolas iestāžu un skolu māsa. 

51. Atbildīgā persona par mazgājamo un dezinfekcijas līdzekļu, vienreizlietojamo dvieļu, 

baktericīda apstarotāju, bezkontakta termometru u.c. nepieciešamo preču nodrošināšanu ir 

vadītāja vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. 

52. Atbildīgā persona par izglītojamo veselības stāvokļa novērošanu ir pedagogs, kurš tajā laikā 

vada mācību procesu. 

53. Atbildīgās personas par komunikāciju ir: 

53.1. ar izglītojamajiem un to vecākiem – grupu skolotāji; 

53.2. ar SPKC un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes veselības veicināšanas 

koordinētāju – pirmsskolas iestāžu un skolu māsa; 
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53.3. par informācijas izvietošanu Iestādes telpās, teritorijā un citos saziņas kanālos          

(e-klase, Iestādes mājaslapa un tml.) – vadītāja vietnieks (izglītības jomā); 

53.4. ar dibinātāju un citām augstākstāvošām institūcijām – vadītājs. 

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

 

54. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.  

 

 

Vadītāja                                                                             A.Rostova 


