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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
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2020. gada 8. maijā                                                                                         Nr.1-24/___ 

 
 

Kārtība, kādā Babītes pirmsskolas izglītības iestādē uzturas bērnu vecāki un citas 

personas 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2020.gada 12 marta rīkojumu  

Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. “Kārtība, kādā Babītes pirmsskolas izglītības iestādē uzturas bērnu vecāki un citas 

personas” (turpmāk – kārtība) nosaka noteikumus, kas nodrošina apkārtējo personu drošību 

pret vīrusa Covid-19 izplatību Babītes pirmsskolas izglītības iestādē. 

2. Kārtība attiecināma uz iestādes bērnu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk 

- vecāki). 

3. Kārtība attiecināma uz piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem, pārbaudošo institūciju 

pārstāvjiem un citām personām (turpmāk – citas personas), kuras nav bērnu vecāki, taču 

veic darbības, kas saistītas ar iestādes funkciju, izpildi, kā arī uz darbiniekiem (turpmāk - 

darbinieki), kuru tiešajos pienākumos ietilpst uzdevumu veikšana kontaktējoties ar citām 

personām. 

4. Kārtība nosaka vecāku un citu personu uzturēšanos iestādē, atrodoties iestādes telpās 

un/vai iestādes teritorijā. 

5. Ar kārtību vecākus iepazīstina grupu pedagogi. 

6. Ar kārtību citas personas iepazīstina iestādes vadītājs un/vai darbinieks. 

II Izglītojamo vecāku uzturēšanās iestādē 

7. Vecāks atvedot bērnu uz iestādi, izmanto grupas garderobē pieejamo dezinfekcijas 

līdzekli un sasveicinās, lai nodotu ziņu grupas skolotājam par ierašanos iestādē. 

8. Vecāks pēc bērna atvešanas nekavējoties pamet iestādes telpas. Individuāli izskatāmus 

jautājumus, kas attiecas uz bērnu, garderobē ar pedagogu nepārrunā, bet saskaņo tikšanos 

ar skolotāju pa tālruni. 
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9. Iestādes telpās (garderobē) vienlaikus uzturas ne vairāk par diviem pieaugušajiem, kā arī 

pēc iespējas jāievēro distancēšanās 2 m attālumā. Atbildību par šo noteikuma izpildi 

uzņemas katrs izglītojamā vecāks, individuāli, izvērtējot situāciju pirms ienākt iestādes 

telpās, kā arī pedagogs. 

10.  Izņemot bērnu no iestādes telpām vai no pastaigu laukuma, vecāki atvadās no 

skolotājas un nekavējoties pamet iestādi un tās teritoriju. 

III Citu personu uzturēšanās iestādē 

11. Citu personu uzturēšanos iestādē organizē darbinieks, kura tiešajos pienākumos ietilpst 

sadarbība ar citu personu. 

12. Iestādē vai tās teritorijā uzturas tikai tās personas, kas nodrošina iestādes funkciju 

izpildi. 

13. Kontaktējoties ar citu personu, darbinieks ievēro 2 m distancēšanos. 

14. Darbinieks ir tiesīgs liegt citai personai ienākt iestādē, ja ir pamatotas aizdomas par to, 

ka šai personai ir akūtas respiratoras saslimšanas pazīmes. Par radušos situāciju darbinieks 

ziņo iestādes vadītājam. 

15. Citas personas atrašanos iestādē darbinieks organizē, izslēdzot citas personas tieša 

kontakta ar izglītojamiem iespējamību.  

 

VI Noslēguma jautājums 

 

16.  Kārtības ievērošana visiem vecākiem un citām personām ir obligāta. 

 

17.  Kārtība ir spēkā līdz ārkārtas situācijas valsts teritorijā atcelšanai. 

 

 

Iestādes vadītāja                                                                                              I.Dzelzkalēja  

 

Sadale: 

1 – lietā; 

1 – visiem darbiniekiem; 

1 – visiem vecākiem; 

1 – pašvaldības mājaslapā. 

 


