
1 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Mārupē 

 

 19.08.2020. Nr.17/1-5/2020-3 

 

 

Kārtība, kā izglītības iestādē tiek īstenoti piesardzības pasākumi  

‘’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 Mārupes novada pirmsskolas izglītības 

iestādē ‘’Lienīte’’(turpmāk – Iestāde) un Iestādes izglītojamo (turpmāk – bērni) vecāku, 

aizbildņu, citu pilnvaroto personu (turpmāk – vecāki) un nepiederošu personu uzturēšanās 

kārtību Iestādē, lai ierobežotu ‘’COVID -19’’ infekcijas izplatīšanās iespējas: 

1.1. higiēnas prasības Iestādē un bērnu ēdināšanas organizēšana; 

1.2. Iestādes darba iekšējais regulējums un bērnu vecāku, aizbildņu un nepiederošu personu 

uzturēšanās kārtība; 

1.3. rīcību, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē. 

 

II Higiēnas prasības Iestādē un bērnu ēdināšanas organizēšana 

2. Higiēnas normu ievērošana: 

2.1. bērniem rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm pēc pastaigas ārā, pirms un pēc ēšanas, pēc 

tualetes apmeklējuma. Roku nosusināšanai lietot dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam; 
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2.2. Iestādes darbinieki, vecāki, aizbildņi un nepiederošas personas ierodoties Iestādē dezinficē 

rokas ar dezinfekcijas līdzekli, kura dozatori ir izvietoti pie visām iestādes ieejas durvīm; 

2.3. telpu uzkopšanu veic saskaņā ar apstiprināto Telpu uzkopšanas plānu. Koplietošanas virsmas 

- durvju rokturus, galda virsmas, krēslu atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus dezinficē 

ar ‘’Seal’’ virsmu dezinfekcijas līdzekli; 

2.4. veic Iestādes telpu mehānisko vēdināšanu no rīta, vakarā un brīžos, kad bērni atrodas ārpus 

telpām. 

3. Bērnu ēdināšanas organizēšana: 

3.1. Pērses ielā 16a bērnu ēdināšana notiek grupas telpās; 

3.2. Amatas ielā 2 bērnu ēdināšana notiek Iestādes ēdnīcā 3 maiņās, katrā maiņā pa divām grupām. 

 

III Iestādes darba iekšējais regulējums un bērnu vecāku, aizbildņu un 

nepiederošu personu uzturēšanās kārtība 

4. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties Iestādē uzrāda dienesta 

apliecību un informē Iestādes vadītāju par savas ierašanās mērķi. 

5. Personai, kurai ir nepieciešams slēgt līgumu ar iestādi par bērna uzņemšanu, vai cita iemesla 

dēļ, piesaka savu vizīti telefoniski 67934459 (iestādes kontakttālrunis  Amatas ielā 2), 26554922 

(vadītāja) vai elektroniski : e-pasts piilienite@marupe.lv 

6. Bērnu vecāki vai to pilnvarotās personas apmeklējumam var pieteikties telefoniski 67934459 

(iestādes kontakttālrunis Amatas ielā 2), 67969189 ( iestādes kontakttālrunis Pērses ielā 16a), 

26554922 (vadītāja), vai arī dažādu jautājumu noskaidrošanai izmantot e-klasi vai arī sazināties 

elektroniski: e-pasts piilienite@marupe.lv. 

7. Par apmeklējuma atsākšanu pēc prombūtnes pieteikties e-klasē  informējot iestādi dienu 

iepriekš. 

8. Ja bērns slimības dēļ Izglītības iestādi neapmeklē ilgāk par 3 (trīs) dienām, pēc bērna 

izveseļošanās Izglītības iestādē tiek iesniegta ārstniecības personas izziņa par bērna veselības 

stāvokli. Ja bērns nav apmeklējis Izglītības iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī, ja bērns 

ir slimojis ar infekcijas slimību, ģimenes ārsts izsniedz izziņu vecākiem, kuru vecāks iesniedz 

Izglītības iestādē bērnam uzsākot apmeklējumu. 

7. Lai mazinātu kontaktēšanos Amatas ielā 2 bērnu atvešanai un aizvešanai no iestādes izmantot 

sekojošas ieejas : 1.ieeja - ‘’Lācīši’’; 2.ieeja -‘’Taurenīši’’,’’ Mārpuķītes’’; 3.ieeja- ’’ Bitītes’’, 

Puķītes’’; 4. ieeja -‘’Putniņi’’. 

9. Bērniem vecumā no 1.5 gadi līdz 3 gadi, ja ir nepieciešams, saskaņojot ar grupas skolotāju, 

var ņemt līdzi vienu mīļmantiņu gulēšanai. 
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10. Vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām, atvedot bērnu uz izglītības iestādi, pēc iespējas 

ātrāk jāatvadās no bērna un jāatstāj Iestāde. Nav atļauts ilgstoši pulcēties grupu ģērbtuvēs. Grupu 

ģērbtuvēs atļauts uzturēties ne vairāk kā 5 (pieciem) vecākiem, aizliegts pārvietoties pa citām 

Iestādes telpām un gaiteņiem. 

11. Bērnu atved un izņem no Iestādes viens no pieaugušajiem. 

12. Pēc bērna izņemšanas, vecākiem jāatstāj iestādes teritorija, nedrīkst uzturēties bērnu rotaļu 

laukumos un lietot rotaļu konstrukcijas. 

13. Būt atbildīgiem un neapdraudēt citu bērnu un darbinieku veselību, ievērot valstī noteiktos 

piesardzības pasākumus un ieteikumus. 

 

IV Rīcība, ja ir aizdomas par infekcijas gadījumu Iestādē 

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

klepus, elpas trūkums) izglītības Iestāde: 

14.1.izolē bērnu atsevišķā telpā un nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms 

tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku bērns lieto sejas masku vai deguna un 

mutes aizsegu, bet darbinieks masku; 

14.2. sazinās ar bērna vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna; 

Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu. 

14.3. bērns pēc slimošanas atgriežas Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

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

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

informējot Iestādes vadību, dodas mājās. Telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu: 

15.1. Iestādē vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna 

aizsegu; 

15.2. darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darba 

nespējas lapu). 

 

V. Nobeiguma jautājumi 

Iestādes vadība iepazīstina vecākus un darbiniekus ar  kārtību, kā izglītības iestādē tiek īstenoti 

piesardzības pasākumi ‘’COVID – 19‘’ infekcijas izplatības ierobežošanai. Vecāki un darbinieki 

par iepazīšanos ar minēto kārtību parakstās. 

 

 

Vadītāja:  B.Antoneviča 


