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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.16/2021
15.11.2021.
Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”
Kārtība, kā veicami epidemioloģiskās drošības pasākumi Iestādē, lai ierobežotu
Covid-19 infekcijas izplatību
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
un
Ministru kabineta
2021. gada 09. oktobra noteikumiem Nr. 720
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

1. Visiem izglītojamo vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk tekstā – vecāki)
jāievēro noteiktā kārtība, lai tiktu ierobežota COVID-19 vīrusa izplatība:
1.1.uz Iestādi izglītojamo ved tikai tad, ja viņš ir vesels, nav novērojamas elpceļu
infekcijas slimību pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums). Izglītojamā
vecāki/personas, kas atved un paņem izglītojamos, paši ir veseli, viņiem nav
novērojamas elpceļu infekcijas slimību pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums);
1.2.aizliegts izglītojamajam nest līdzi no mājām jebkādus priekšmetus (tostarp, rotaļlietas,
ēdienu, krēmus u.c.). Izņēmuma kārtā, grupiņas “Sienāži” izglītojamiem pieļaujama
mīļmantiņu atnešana, ar nosacījumu, ka vecāki nodrošina katru dienu šo mantiņu
atnest tīru;
1.3. Iestādes teritorijā un telpās jāievēro distanci no pārējiem apmeklētājiem un
darbiniekiem;
1.4. Iestādes telpās vecāki drīkst ienākt tikai ar sejas masku;
1.5. stingri ievērot ierašanos pa savas grupas ārdurvīm, un nepārvietoties pa citām
iestādes telpām;
1.6. ienākot Iestādes telpās, vecākiem ieteicams dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku
dezinfekcijas līdzekļiem (izvietoti pie ieejas durvīm);
1.7. izglītojamos no rītiem atvedot un vakarā paņemot, grupu garderobēs uzturās īslaicīgi
(līdz 15 minūtēm), neveido drūzmēšanos Iestādes telpās un teritorijā;
1.8. aizliegts izglītojamo vecākiem uzturēties grupas telpā;
1.9. izglītojamā vecākiem nekavējoties (2 stundu laikā) jāinformē Iestādes vadītāja
(tālr.nr. 67976177), ja izglītojamajam konstatēta Covid-19 infekcija vai izglītojamais
ir bijis tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu;
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1.10. vecākiem ir jāinformē Iestāde, ja bērnam ir alerģiskas reakcijas uz kādu no
dezinfekcijas līdzekļiem;
1.11. vecākiem savlaicīgi jāinformē Iestādes atbildīgās personas par izglītojamā
prombūtni, Iestādes neapmeklēšanu jebkādu iemeslu dēļ;
1.12. pēc izglītojamā slimošanas, vecākiem jāiesniedz Iestādē ārsta vai medicīnas iestādes
izziņa par bērna veselības stāvokļa atbilstību normai;
1.13. izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums) netiek
uzņemti Izglītības iestādē;
1.14. vecākiem ir pienākums savam bērnam katru dienu atgādināt par roku mazgāšanas
nepieciešamību un svarīgumu, mācīt to pareizi un regulāri veikt;
1.15. ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas jelkādas infekcijas slimības
pazīmes:
1.16.1. izglītojamais tiek izolēts atsevišķā telpā,
1.16.2. atbildīgais darbinieks informē izglītības iestādes vadītāju;
1.16.3. Iestāde sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc
izglītojamā;
1.16.4. vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu.
1.16.5. izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezties Iestādē
drīkst saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem;
1.17. ja darbiniekam vai izglītojamajam Iestādē ir konstatēti nopietni veselības
traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;
1.18. ja tiek konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar Iestādi, iestādes
vadītāja sazinās ar SPKC reģionālo epidemiologu un rīkojas atbilstoši SPKC noteiktajiem
īpašajiem pretepidēmijas pasākumiem atbilstoši konkrētajai situācijai un kopā ar Iestādes
dibinātāju lemj par karantīnas noteikšanu iestādē;
2. aktualitātes, ieteikumus un rekomendācijas par drošības pasākumiem iestādē, lai
ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, vecāki saņems skolvadības sistēmā e-klase un
aplikācijas Whatsapp grupās.
3. apmeklētāju pieņemšana dažādu jautājumu risināšanai notiek, iepriekš piesakoties pa
tālruņa numuru 67976177 vai e-pastā: saulite@sigulda.lv;
4. visiem Iestādes darbiniekiem un pakalpojuma sniedzējiem iestādē jāievēro noteiktā
kārtība, lai tiktu ierobežota Covid-19 vīrusa izplatība:
4.1 pakalpojumu sniedz persona ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu;
4.2. Iestādē Covid-19 testa veikšana notiek sadarbībā ar laboratoriju BIOR, kura veic
Covid-19 testu. Iestādei ir tiesības nodot BIOR laboratorijai nodarbināto datus (vārds
(vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās
dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja
tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, izglītības iestādes nosaukums);
4.3. klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās mutes un deguna aizsegu
lieto
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visi darbinieki. Izglītības procesa īstenošanā telpās, kur atrodas vairāk par vienu personu,
tiek lietotas sejas maskas, izņemot Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu
Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 17.1., 17.3., 17.4., 17.7. un 17.8. apakšpunktā minētos gadījumus;
4.4. ja Iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas
slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt
darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt Iestādes atbildīgo
personu un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu;
4.5. darbinieks atgriežas darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis
darbnespējas lapu);
4.6. darbiniekam nekavējoties (2.stundu laikā ) jāinformē Iestādes vadītāja (tālr.nr.
67976177), ja pašam konstatēta Covid-19 infekcija;
4.7. visiem Iestādes darbiniekiem jāievēro pastiprinātus higiēnas pasākumus,
pamatojoties uz Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Izglītības
un zinātnes ministrijas ieteikumiem un rekomendācijām un Iestādē noteikto kārtību;
4.8. darbiniekiem, kuri strādā tiešā saskarsmē ar izglītojamajiem, jāveic bērnu veselības
uzraudzība, jāinformē Iestādes māsa vai vadītāja, un izglītojamo vecāki, ja konstatē
elpceļu infekcijas pazīmes izglītojamajam;
4.9. Iestādes māsa regulāri kontrolē pastiprinātu higiēnas pasākumu ievērošanu;
4.10. Iestādē tiek nodrošināta regulāru mācību telpu vēdināšana, atbilstoši telpu
vēdināšanas plānam (pielikumā);
4.11. mācību process izglītojamajiem tiek organizēts vienas grupas ietvaros, nostiprinot
apgūtās zināšanas atbilstoši pirmsskolas programmas prasībām;
4.12. pasākumi un aktivitātes tiek organizētas pēc iespējas katrai grupai atsevišķi,
nepieļaujot lieku šo grupu krustošanos. Nepieciešamības gadījumā kopīgajos pasākumos
izglītojamo grupas tiek izvietotas, ievērojot distancëšanos;
4.13. labos laika apstākļos, mācību process tiek īstenots ārpus izglītības iestādes telpām;
4.14. pedagogi ir atbildīgi par mācību procesa īstenošanu, higiēnas prasību ievērošanu
grupās, par izglītojamo maksimālu distancēšanos un piesardzības pasākumu ievērošanu
Iestādes telpās, pasākumos, pastaigās;
4.15. logopēda nodarbības un konsultācijas tiek organizētas atbilstoši piesardzības
pasākumiem pēc noteikta saraksta;
4.16. interešu izglītības pulciņi notiek tikai grupas ietvaros;
4.17. pastaigās izglītojamie uzturas attiecīgās grupas laukumā vai dodas garākā pastaigā
ārpus Iestādes teritorijas, ievērojot distancēšanos, pirms pastaigas reģistrējot pastaigu
laiku attiecīgā žurnālā;
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4.18. grupu skolotāji māca, nodrošina un veic kontroli par izglītojamo biežu un rūpīgu
roku mazgāšanu ar ūdeni un ziepēm sanitārajās koplietošanas telpās īpaši pirms ēšanas,
pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas ārā;
4.19. Iestādes tehniskie darbinieki regulāri veic higiēnas un epidemioloģisko prasību un
normu nodrošināšanu, dezinfekciju;
4.20. izglītības iestādes māsa nodrošina regulāru dezinfekcijas līdzekļu un citu
aizsardzības līdzekļu iegādi, pieejamību, kopā ar Iestādes vadītāju uzrauga telpu
uzkopšanu un dezinfekciju;
4.21. pēc mūzikas un sporta nodarbībām apkopēja veic grīdu, durvju rokturu un citu
virsmu dezinfekciju;
4.22. Iestādē nodrošina, ka izglītojamie un darbinieki grupās lieto tikai un vienīgi grupai
piederošos mācību līdzekļus un piederumus, iespēju robežās mazinot to nodošanu citām
personām;
4.23. Atbildīgā persona par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu Iestādē ir
izglītības iestādes māsa;
5. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana izglītības iestādē:
5.1.ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju darbinieki un piegādātāji telpās drīkst ienākt tikai
pa saimnieciskās ieejas durvīm, lietojot sejas masku un sadarbspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu;
5.2. ēdināšanas pakalpojums izglītojamajiem notiek saskaņā ar apstiprināto grafiku;
6. Iestādes vadītāja nekavējoties (2 stundu laikā) informē Izglītības pārvaldes vadītāju
un priekšsēdētāja vietnieci, ja Iestādē kādam izglītojamam vai darbiniekam konstatēta
saslimstība ar Covid-19 infekciju.
7. Iekšējie noteikumi Nr. 16/2021 stājas spēkā ar 2021. gada 15. novembri.
8. Izglītojamie, darbinieki un vecāki ar iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kā veicami
epidemioloģiskās drošības pasākumi Iestādē, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību”
tiek iepazīstināti skolvadības sistēmā e-klase un Siguldas interneta tīmekļa vietnē
https://www.sigulda.lv;
9. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, var tikt izdoti jauni noteikumi;
10.Atzīt par spēku zaudējušus 2021. gada 11.oktobra Iekšējos noteikumus Nr. 14/2021
“Siguldas novada Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” Kārtība, kā
veicami epidemioloģiskās drošības pasākumi Iestādē, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas
izplatību.

Vadītājas v.i.

S.Skuja
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