
1 
 

 
MADONAS NOVADA 

KALSNAVAS PAGASTA  

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „LĀCĪTIS PŪKS” 
Reģ. Nr. 4401902626 

Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, LV – 4860 

Tālrunis – 64826432, lacitispuks@madona.lv 

 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Madonā 

 

 

15.10. 2021. Nr. 15 

 

 

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” 

 

 
Izdoti saskaņā ar 

Ministru kabineta28.09.2021..noteikumu Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” 110. punktu 

Madonas novada pašvaldības noteikumiem Nr.21  

“Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu  

un no tiem izrietošo prasību nodrošināšana 

 Madonas novada pašvaldības iestādēs” 

(grozīts ar Madonas novada  

pašvaldības domes 19.10.2021.lēmumu  

Nr.322(protokols Nr.12.22.p.) 
 

 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” (turpmāk – Kārtība) nosaka 

pasākumus un atbildīgo personu pienākumus, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos 

izglītības iestādē (turpmāk – Iestādē).  

1.2. Gadījumos, kad epidemioloģiskā situācija valstī vai Pašvaldības administratīvajā teritorijā 

mainās, tiek piemēroti spēkā esošie ārējie normatīvie akti par epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai vai to atcelšanu. 

1.3. Tiek  

1.4. Kārtība ir saistoša Iestādes izglītojamajiem, darbiniekiem un apmeklētājiem. Kārtības 

pārkāpums uzskatāms par būtisku Iestādes iekšējās kārtības noteikumu, Darba kārtības 

noteikumu pārkāpumu. 

1.5.  Iestādes personāls un apmeklētāji ir atbildīgi par savas un apkārtējo veselības aizsardzību un 

šīs Kārtības ievērošanu.  

1.6. Lai novērstu Covid-19 izplatību, ir ievērojami šādi pamatprincipi:  
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1.6.1. informēšana;  

1.6.2. distancēšanās;  

1.6.3.  higiēna;  

1.6.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.  

1.7. Iestāde ievieto šo Kārtību Kalsnavas pagasta mājaslapas iestādes sadaļā, kā arī izsūtīta 

izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, vecākiem un darbiniekiem uz e-klases pastu. 

1.8. Atbildīgās personas par Kārtībā noteikto prasību īstenošanu nosaka ar Iestādes vadītāja 

rīkojumu.  

 

2. Izglītības procesa norise 

2.1.Mācību process Iestādē noris atbilstoši Iestādē noteiktajam dienas režīmam. 

2.2.Klātienē mācību procesā un tā nodrošināšanā piedalās izglītības iestādē  nodarbinātie ar 

sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai testēšanas sertifikātu, kas derīgs 

72 stundas, ja saņemts klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija lēmums par personas 

vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku.  

2.3.Klātienes mācību procesa ietvaros un ārpus iestādē medicīniskās vai nemedicīniskās 

(higiēniskās vai auduma) sejas maskas (turpmāk - sejas un degunu aizsegi) notiek saskaņā ar 

ārējos normatīvajos aktos noteikto. 

2.4.Mutes un sejas aizsegus nelieto bērni, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas 

ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ 

personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai. 

2.5.Lai ierobežotu  grupu kontaktēšanos: 

2.5.1. Iestādē mācību process tiek organizēts grupu telpās, izņemot sporta un mūzikas 

rotaļnodarbības kuras tiek organizētas iestādes zālē; 

2.5.2. pastaigas laikā izglītojamie uzturas savas grupas laukumā. 

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

izglītojamā prombūtnes iemeslu. Bērna vecākiem vai aizbildņiem nekavējoties jāinformē 

Iestāde pa telefonu numuru 20371492 (vadītāja) par bērnam konstatētu Covid-19 infekciju. 

2.7.Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas 

norādes: 

2.7.1. ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Ja nepieciešams, tiek nodrošināts 

attiecīgais marķējums uz grīdas.  

2.7.2. brīdinājums, ka iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, 

mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

2.7.3. brīdinājumu par mutes un deguna aizsega lietošanas pienākumu, kā arī norādi par 

mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un degunu). 

2.7.4. katra darbinieka pienākums aizrādīt iestādes apmeklētājam par mutes un deguna 

aizsega nelietošanu vai arī gadījumā, ja tas netiek lietots neatbilstošā veidā 

(neaizsedzot degunu un muti) un norādīt atstāt iestādes iekštelpas.  

2.8.Šo noteikumu 2.7.1. apakšpunktā minēto prasību neievēro izglītības iestādes vienas grupas 

ietvaros. 

2.9.Ierobežo darbinieku pulcēšanos darbā, ārpus darba pienākumu veikšanas. 

2.10. Skolotājs vai cits darbinieks iestādes telpās vai teritorijā, ievēro 2 metru distanci no 

vecākiem un iestādes apmeklētājiem, pieļaujot  mazāku distanci  ne ilgāk kā 15 minūtes un 

lieto sejas aizsegu. 

 

3. Izglītojamo nokļūšana uz/no izglītības iestādi, ēdināšanas organizēšana, citi pasākumi 

3.1.Ja izglītojamais ceļā uz/no izglītības iestādi izmanto transportu, kurā kontaktējas ar citām 

personām, izņemot savus ģimenes locekļus vai grupas biedrus, izglītojamie, vecumā no 13 

gadiem lieto mutes un deguna aizsegs (medicīniskās sejas maskas; nemedicīniskās 

(higiēniskās vai auduma) sejas maskas). 

3.2.Pirms izglītojamais iekāpj skolēnu autobusā skolotāja palīgs- pavadonis izmēra t0 

Paaugstinātas t0 gadījumā bērns tiek nodots vecākam. 

3.2.Darbinieki nodrošina, ka visi pasākumi  izglītības iestādē notiek katrai grupai atsevišķi. 
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3.3.Izglītojamo ēdināšana izglītības iestādē notiek katras grupas telpās. Pirms ēdienreizes 

nodrošinot roku mazgāšanu. 

3.4. Bērnu gultas pēc iespējas izvieto tālāk vienu no otras. Guldināšanā izmantojams principu – 

“galva pret kājām”. 

3.5. Atgriežoties no valstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - SPKC) ir 

noteicis kā COVID -19 augsta riska trešās valstis pašizolācija nav jāievēro personām: 

3.5.1. kuras ir vakcinētas pret Covid-19, un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna 

vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru 

reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši 

vakcīnas lietošanas instrukcijai; 

3.5.2. kuras kopš laboratoriski apstiprinātas SARS-CoV-2 inficēšanās epizodes, nosakot 

SARS-CoV-2 vīrusa RNS, nav pagājušas vairāk kā 180 dienas un pēc Eiropas Zāļu 

aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas 

atzītas vienas vakcīnas devas saņemšanas ir pagājušas četrpadsmit dienas. 

Pārējās personas ievēro pašizolāciju. 

3.6.Pirms organizē aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar izglītojamo pieskatīšanu un izglītošanu 

nodarbības ar viesmāksliniekiem un  viesskolotāju piedalīšanos, interešu izglītība iestāde 

izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu. Šādi 

pasākumi tiek veikti vienas grupas ietvaros. 

3.7.Izglītības iestāde organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem veicinot iespēju distancēties, pie grupu ieejām, koordinējot vecāku plūsmu, 

nodrošinot roku dezinficēšanu apmeklējot Iestādes telpas un bērnu t0 noteikšanu (paaugstināta 

to virs 37,50).  

3.8.Bērnu pieņemšanu un nodošana grupās organizē ievērojot šādus nosacījumus, 

3.8.1. vecāks ienākot Iestādes  telpās lieto sejas masku un dezinficē rokas.  

3.8.2. Pirms bērnu noģērbšanas vecāku klātbūtnē iestādes darbinieks izmēra bērnam t0. 

3.8.3. “Bitīšu” un “Zīļuku” grupas garderobē vienlaicīgi var atrasties divi vecāki. Vecāks, 

ja pieaugušo skaits neatļauj ieiet tūlīt garderobē, uzgaida āra priekštelpā. Bērnus 

garderobē noģērbj un apģērbj vecāki. Vecāki neienākot grupas telpās nodod bērnu 

grupas personālam un dodas ikdienas gaitās.  

3.8.4.  “Mārītes” un “Pūcītes” grupu vecāki no rīta  nodod bērnu iestādes norīkotam 

darbiniekam pie iestādes ārdurvīm, kurš arī aizved bērnu līdz grupas telpām. Bērni 

grupas skolotājas uzraudzīti patstāvīgi noģērbjas. Vakarā nākot pakaļ bērnam, vecāks 

zvana uz tel.nr. 64826432 informē darbinieku kuram bērnam ir atnākts pakaļ. 

Darbinieks nodod informāciju grupas personālam un kurš noved bērnu līdz iestādes 

ārdurvīm. Vecāks kopā ar bērnu dodas mājup.  

3.8.5. Izglītojamos, kuri iestādē ierodas ar iestādes organizēto transportu līdz grupu vai 

iestādes durvīm aizved skolotāja palīgs - pavadonis. 

3.8.6. Iestādes darbinieki no rīta uzņemot bērnu izglītības iestādē veic bērnu t0 mērīšanu.  

3.8.7. Pēc ienākšanas grupas telpā izglītojamie dodas uz vannasistabu, lai nomazgātu rokas 

ar ziepēm. 

3.9.Izglītojamie nenes uz izglītības iestādi rotaļlietas no mājām. 

 

4. Personas veselības stāvokļa uzraudzība un epidemioloģisko drošības pasākumu 

ievērošana 

4.1.Pēc Iestādē vadītāja pieprasījuma darbinieki uzrāda papīrformātā sadarbspējīgu vakcinācijas 

vai pārslimošanas sertifikātu. 

4.2.Katru rītu darbiniekam ierodoties darba vietā jāaizpilda veidlapa “Darbinieku apliecinājumu 

forma” 

4.3.Iestādē tiek organizēta nodarbināto testēšana atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra 

tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu neveic nodarbinātajiem ar 

sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Ja nodarbinātais atgriežas izglītības 

iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, viņš ne vēlāk kā 

48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē, Covid-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā, 
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kura sadarbojas ar izglītības iestādi un kurai ir nodoti nodarbinātā dati. Pozitīva Covid-19 testa 

gadījumā laboratorija par to informē izglītības iestādi. 

4.4.Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos, nepieciešams bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un 

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

mazgāšanu veikt vismaz 40 sekundes. Roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojami dvieļi. 

4.5.Pirmsskolas skolotāji un skolotāju palīgi māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot 

SPKC mājas lapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana” 

(https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be). 

4.6.Pirmsskolas skolotāji un skolotāju palīgi seko izglītojamo roku mazgāšanas kvalitātei, 

ilgumam un biežumam. 

4.7.Nodrošina regulāru telpu vēdināšanu astronomiskās stundas ietvaros atbilstoši izglītības 

iestādes apstiprinātajam katras telpas individuālajam vēdināšanas režīmam. 

4.8.Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā jāizvieto 70% spirtu saturošus roku dezinfekcijas 

līdzekļi. 

4.9.Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus jādezinficē, izmantojot 70% spirtu saturošus 

dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, 

krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus, sporta u.c. inventāru. 

4.10. Regulāri jāveic telpu uzkopšana. Tualetes telpu un koridoru mitrā uzkopšana jāveic vismaz 

reizi 3 stundās. 

4.11. Grupām atrodoties iestādes āra teritorijā jāievēro distance no citu grupu izglītojamiem. 

4.12. Personas, kurām noteikta; 

4.12.1. izolācija – obligāta īslaicīga izglītojamā nošķiršana iestādē no veselām personām, 

nodrošinot atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos, 

4.12.2. mājas karantīna – ciešā kontaktā ar inficēto personu bijušas personas nošķiršana no 

citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās 

vietā ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu 

un novērstu inficēšanās riskus citām personām, 

4.12.3. pašizolācija – personas nošķiršanās no citām personām dzīvesvietā vai uzturēšanās 

vietā, lai novērstu inficēšanās riskus citām personām, ja ir epidemioloģiski pamatotas 

aizdomas, ka šī persona ir atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, 

nedrīkst apmeklēt un uzturēties izglītības iestādē. 

4.13. Nepieļaut izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni 

izglītības iestādē. Izglītojamo veselības novērtēšanu veic: grupas personāls dienas garumā, no 

rīta dežūrējošais darbinieks uzņemot  bērnu izglītības iestādē, veicot vizuālu novērojumu, īsas 

pārrunas ar vecākiem un izglītojamo temperatūras  mērījumu.  

4.14. Grupu skolotāji un skolotāju palīgi dienas garumā regulāri veic izglītojamā vizuālu 

veselības stāvokļa novērtējumu. 

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

pazīmes (klepus, elpas trūkums, kakla iekaisums, paaugstināta temperatūra), darbinieka 

pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties 

ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Darbinieks var atgriezties darbā 

tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu). 

4.16. Izglītības iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus par mobilās lietotnes 

kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu. 

 

5. Rīcība epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumos 

5.1.Ja izglītojamajam, atrodoties izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), izglītības iestāde: 

5.1.1. izolē izglītojamo metodiskā kabineta telpā, nodrošina tā paša pieaugušā, kas 

kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Izglītojamais šajā brīdī lieto kādu no 

elpceļu aizsegiem; 

5.1.2. sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna, vai arī nogādā 

izglītojamo mājās. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu; 

https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be
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5.1.3. izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas izglītības iestādē  

saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem un uzrādot ārsta zīmi. 

5.1.4. ja tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi tiek izsaukta Neatliekamā 

medicīniskā palīdzība -113. 

5.2.Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde izolē izglītojamos metodiskajā kabinetā, 

nodrošina pieaugušā klātbūtni, sazinās ar izglītojamo vecākiem un nodrošina informācijas 

sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam (Gulbene64471389; 

64471065). Šādi izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā, kuras laikā Iestāde nodrošina 

izglītojamajam individuālu attālinātu mācību procesu. 

5.1.Iepriekšējos divos punktos minētajos gadījumos persona, kas konstatējusi aizdomas par 

akūtām elpceļu infekcijas slimībām, vispirms ziņo par šo faktu Iestādes vadītājam un 

izglītojamā vecākiem, ja infekcijas pazīmes tiek konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem 

un radušās aizdomas par grupveida saslimšanu iestādes vadītājs informē Vidzemes reģionālās  

nodaļas epidemiologu (Gulbene 64471389; 64471065). 

5.2.Izglītības iestāde nodrošina vecākiem pieejamu informāciju par to, ka bērni ar infekcijas 

slimības pazīmēm netiek uzņemti izglītības iestādē  un rīcību, ja bērnam tiek konstatētas 

slimības pazīmes, kā arī par pienākumu ievērot pašizolāciju un karantīnu.  

5.3.Ja tiek konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto izglītības iestādi, 

SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai 

un sniegs individuālas rekomendācijas izglītības iestādes vadībai, kā arī lems par karantīnas 

noteikšanu grupai vai izglītības iestādei. 

5.4.Ar Covid-19 inficētās konkrētās personas kontaktpersonas pirmsskolas izglītības iestādē 

nosaka pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs. 

5.5.Ja tiek konstatēts Covid-19 infekcijas perēklis pirmsskolas izglītības iestādē: 

5.5.1. centrs informē iestādes vadītāju par Covid-19 infekcijas gadījumu kolektīvā un 

kritērijiem kontaktpersonu noteikšanai; 

5.5.2. iestādes vadītājs vai viņa noteiktā atbildīgā persona nosaka kontaktpersonas atbilstoši 

centra sniegtajiem kritērijiem un informē kontaktpersonas vai viņu likumiskos 

pārstāvjus par nepieciešamību ievērot mājas karantīnu un pienākumu sazināties ar 

ģimenes ārstu, lai veiktu kontaktpersonas medicīnisko novērošanu; 

5.5.3. iestādes vadītājs vai viņa noteiktā atbildīgā persona sagatavo kontaktpersonu sarakstu, 

norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un datumu, kad 

bijis pēdējais kontakts ar inficēto personu kolektīvā, un vienas dienas laikā to nosūta 

uz elektronisko adresi ilzite.zaluma@spkc.gov.lv ; 

5.5.4. centrs pēc šo noteikumu 5.5.3. apakšpunktā minētā saraksta saņemšanas pārbauda tā 

atbilstību kontaktpersonu noteikšanas kritērijiem un iesniedz sarakstu Nacionālajā 

veselības dienestā ievadei vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas 

sistēmā ģimenes ārstu un kontaktpersonu informēšanai. 

5.6. Šādās situācijās izglītības iestādē, balstoties uz saņemtajiem SPKC norādījumiem, ar vadītāja 

rīkojumu tiek noteikts attālinātais mācību process vai karantīna konkrētai grupai vai visai 

izglītības iestādei. Iestādes vadītājs par šo faktu nekavējoties informē Pašvaldību, bet ne vēlāk 

kā līdz kārtējās nedēļas piektdienas plkst.15.00., nosūtot rīkojumu uz elektroniskā pasta adresi 

izglītība@madona.lv , savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības kvalitātes valsts dienestu (e-

pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja iestādei vai grupai tiek noteikta karantīna. 

 

6. Izglītības iestādes apmeklētāju pieņemšanas kārtība 

6.1.Izglītības iestādi klātienē  nedrīkst apmeklēt  persona ar elpceļu  infekcijas slimību pazīmēm.  

6.2.Apmeklētāji pirms ierodas Iestādē piezvana un saskaņo apmeklējuma laiku. 

6.3.Apmeklētāji, lai iekļūtu iestādes telpās izmanto zvana pogu, nevis domofonu. 

6.4.Personai, t.sk., izglītojamo vecākiem, apmeklējot  iestādi, ir  jāievēro distancēšanās 2 metru 

attālumā no citām personām, jādezinficē rokas un jālieto mutes un deguna aizsegs. Jāsaskaņo 

apmeklējuma laiks. 

mailto:ilzite.zaluma@spkc.gov.lv
mailto:izglītība@madona.lv
mailto:ikvd@ikvd.gov.lv
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6.5.Par katru apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija (1.pielikums), atzīmējot 

apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku. Apmeklētājs 

parakstās arī par to, ka apliecina, ka nav persona , kurai noteikta pašizolācija, mājas karantīna 

vai stingra izolācija, nav atgriezies no ārvalstīm un nav kontaktējies ar Covid -19 inficētajiem 

divu pēdējo nedēļu laikā. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams 

epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi. Apmeklētājus reģistrē iestādes 

vadītāja norīkota persona. 

 

7. Informēšana  un  atbildīgās personas 

7.1.Atbildīgie par izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšanu ar kārtību ir pirmsskolas skolotāji.  

7.2.Izglītības iestādes vadītājs ar rīkojumu nosaka atbildīgos darbiniekus: 

7.2.1. par epidemioloģisko prasību ieviešanai un koordinēšanai; 

7.2.2. par epidemioloģisko prasību ievērošanai (distancēšanās, higiēnas prasību 

ievērošana); 

7.2.3. par dezinfekcijas līdzekļu nodrošināšanai; 

7.2.4. izglītojamo veselības stāvokļa novērošana visas dienas garumā; 

7.2.5. kontaktpersonu apzināšanā atbilstoši centra sniegtajiem kritērijiem un informē 

kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību ievērot mājas 

karantīnu un pienākumu sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu kontaktpersonas 

medicīnisko novērošanu; 

7.2.6. kontaktpersonu sarakstu sagatavošanā, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas 

kodu, dzīvesvietas adresi un datumu, kad bijis pēdējais kontakts ar inficēto personu 

kolektīvā, un vienas dienas laikā nosūta centram. 

7.3. Atbildīgie par principa informēšana izpildi: 

7.3.1. par informācijas nodošanu izglītojamo vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem: 

e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-klase – atbildīgi pirmsskolas skolotāji; 

7.3.2. par informācijas nodošanu ar  dibinātājam, SPKC un Izglītības kvalitātes valsts 

dienestu ir izglītības iestādes vadītājs. 

 

8. Noslēguma jautājums 

8.1.Atzīt par spēku zaudējušus iekšējos 26.08.2021.  kārtības noteikumus Nr.15 “Kārtība 

piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Kalsnavas 

pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks””. 

8.2. 15.10. 2021 Iekšējie noteikumi Nr.15 “Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis 

Pūks” stājas spēkā ar 15.10.2021. 

 

 

 

 

Iestādes vadītāja I.Rozentāle 
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1.pielikums 

 

Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” 

Apmeklētāju reģistrācija. 

 
Šie dati tiks glabāti 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams  epidemioloģiskajai 

izmeklēšanai. Pēc 14 dienām informācija tiks iznīcināta. 

 

 

 

 

 

 

 

APMEKLĒTĀJA VĀRDS, UZVĀRDS ___________________________________________ 

 

 

 

APMEKLĒJUMA LAIKS (DIENA, MĒNESIS) _____________________________________ 

 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA (TEL.NR., ADRESE) 

 

 

 Apliecinu, ka man noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra 

izolācija, neesmu atgriezies no ārvalstīm un divu pēdējo nedēļu laikā neesmu 

kontaktējies ar Covid – 19 inficētajiem 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
/apmeklētāja paraksts/ 


