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BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBA 

BABĪTES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
Reģ. Nr. 4301902018 

Priežu iela 1, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101  

Tālrunis/ fakss 6 7919341, e-pasts babitespii@babite.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Babītes novada, Babītes pagastā 

2020. gada 31.augustā Nr. 1-24/07 

 

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai COVID-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai Babītes novada pašvaldības 

Babītes pirmsskolas izglītības iestādē  
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumiem  

Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”25.punktu 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk tekstā – 

Iestāde) iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas “COVID-19” infekcijas izplatības 

ierobežošanas prasības Babītes pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk tekstā – Kārtība) nosaka 

Iestādes darba organizāciju “Covid-19” infekcijas izplatības ierobežošanai Iestādē un rīcību, ja ir 

aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē. 

2. Kārtības mērķis - pēc iespējas mazināt izglītojamo un darbinieku inficēšanās riskus, 

ievērojot piesardzības pasākumu pamatprincipus- informēšanu, distancēšanos, higiēnu, personas 

veselības stāvokļa uzraudzību. 

3. Kārtība ir saistoša visiem Iestādes darbiniekiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem (turpmāk tekstā - vecāki) un citām personām, kas apmeklē Iestādi. 

4. Par Kārtībā noteikto prasību izpildi Iestādē ir atbildīga iestādes medmāsa Iveta Kokle-

Narbuta (turpmāk tekstā – atbildīgā persona). Ar atbildīgo personu var sazināties pa tālruni 

29590105. Atbildīgā persona koordinē Kārtībā noteikto prasību ieviešanu un uzraudzību. 

II Informēšana un saziņa 

5. Apmeklētāju uzņemšana klātienē ir ierobežota. Jautājumu gadījumā sazināties elektroniski: e-

pasts babitespii@babite.lv vai telefoniski: 

5.1. iestādes kontakttālrunis -67919341; 

5.2. vadītāja - 29713674; 

5.3. medmāsa- 29590105; 

5.4. sīkāka informācija Iestādes mājas lapā www.babitespii.lv sadaļā kontakti. 

6. Saziņā ar vecākiem tiek izmantota Skolvadības sistēma “E- klase”. 
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7. Izglītojamo vecāki obligāti informē Iestādi par bērna prombūtnes iemeslu, paziņojot e-klasē 

vai tieši grupas skolotājai. 

III Distancēšanās un Iestādes darba organizācija 

8. No 2020.gada 1.septembra Iestāde atsāk darbību ierastajā režīmā, nodrošinot 12 grupu 

darbību un izglītības procesu klātienē.  

9. Iestādē labi redzamā vietā ( pie ieejas/izejas durvīm) izvietota informācija par piesardzības 

pasākumiem: 

9.1. brīdinājums, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, 

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

9.2. grupas garderobē vienlaicīgi drīkst uzturēties ne vairāk kā 4 vecāki kopā ar saviem 

bērniem, ievērojot distancēšanos; 

9.3. ja grupas garderobē atrodas norādītais skaits vecāku, nākamajam ir jāpagaida aiz 

garderobes durvīm, ievērojot distancēšanos. 

9.4. brīdinājums, ka aizliegts pārvietoties pa citām iestādes telpām un gaiteņiem. 

10. Iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai 

izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 

11. Lai novērstu izglītojamo un vecāku drūzmēšanos, bērnu atvešanai/aizvešanai no 

grupas/no iestādes, katra grupa izmanto savu ieeju/izeju. 

12. Bērnu var atvest/izņemt no Iestādes tikai viens no vecākiem. 

13. Bērnu adaptācija notiek bez vecāku klātbūtnes grupā. 

14. Bērnu vecāki ieved savu bērnu teritorijā, piezvana pie durvīm un nodod bērnu skolotājai.  

15. Iestādes teritorijā un koplietošanas telpās ievērot distancēšanos, izvairīties no drūzmēšanās 

un liekas pulcēšanās. 

16. Pedagogi strādā katrs savā grupā, nepieciešamības gadījumā vienas grupas pedagogs var 

aizvietot citas grupas pedagogu pēc sastādītā grafika. 

17. Iestāde pēc iespējas bērnu gultas izvieto, ievērojot principu “galva pret kājām”. 

18. Bērnu ēdināšana tiek nodrošināta grupās; 

19. Interešu izglītības pulciņu nodarbības notiek atbilstoši apstiprinātam nodarbību sarakstam 

un laikiem, ņemot vērā Izglītības satura informācijas centra “Ieteikumi piesardzības pasākumiem 

interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai”. 

20. Apmeklējot Iestādi, vecākiem un citām personām jānodezinficē rokas ar dezinfekcijas 

līdzekļiem, kas novietoti Iestādes ieeju mazajos vējtveros un visās grupās vai garderobēs pie 

ārdurvīm. 

21. Pēc bērna izņemšanas, vecākam jāatstāj Iestādes teritorija, nedrīkst uzturēties bērnu 

laukumiņos un lietot rotaļu konstrukcijas. 

22. Nav pieļaujama citu, ar Iestādi nesaistītu personu klātbūtne Iestādes telpās un teritorijā. 

IV Higiēnas prasību nodrošināšana 

23. Iestādes tehniskais personāls veic regulāru telpu uzkopšanu, nodrošinot: 

23.1. regulāru (ne retāk kā vienu reizi darba dienā) telpu mitro uzkopšanu — mazgāt 

grīdas, slaucīt putekļus, īpašu uzmanību pievēršot virsmu un priekšmetu tīrībai un dezinfekcijai, 

kuriem bieži pieskaras, piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta 

virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus. 

23.2. sanitāro telpu un citu koplietošanas telpu uzkopšanu un dezinfekciju; 

23.3. regulāru atkritumu urnu iztukšošanu; 
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23.4. pēc iespējas regulāru telpu vēdināšanu; 

23.5. tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu un telpu uzkopšanas inventāra pieejamību. 

24. Izglītojamie bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc 

tualetes apmeklējuma. Roku nosusināšanai lieto dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam. 

25. Iestādes darbinieki māca izglītojamajiem pareizi mazgāt rokas, ievērojot Slimību 

profilakses un kontroles centra (turpmāk tekstā- SPKC) mājas lapā publicētos ieteikumus “Roku 

mazgāšana” u.c. 

26. Atrodoties Iestādē, jālieto maiņas apavi. 

27. Lai mazinātu inficēšanās riskus, nepieciešamības gadījumā tiek lietoti atbilstoši 

individuālās aizsardzības līdzekļi. 

28. Iestāde nodrošina visiem izglītojamajiem, darbiniekiem, izglītojamo vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām iespēju ievērot roku higiēnu. 

29. Iestādes ieejas vējtveros un grupu garderobēs ir izvietoti 70 % spirtu saturošie roku 

dezinfekcijas līdzekļi apmeklētāju un vecāku roku dezinficēšanai. 

30. Iestādes darbinieki regulāri vēdina telpas (pirms izglītojamo ierašanās Iestādē, pirms un 

starp rotaļnodarbībām, dodoties pastaigā); 

31. Iestādes darbinieki lieto individuālus rakstāmpiederumus. 

32. Grupas telpās netiek izmantotas rotaļlietas, kuras nevar regulāri mazgāt ar mazgāšanas 

līdzekli (mīkstās rotaļlietas); 

33. Izglītojamie nedrīkst nest rotaļlietas no mājām. 

34. Iestādes vadītāja vietnieks saimniecības jomā nodrošina regulāru dezinfekcijas līdzekļu 

un citu aizsardzības līdzekļu iegādi, pieejamību. 

V Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē 

35. Ja bērnam, atrodoties Iestāde, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums), Iestāde: 

35.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā; 

35.2. ja nepieciešams, atbilstoši izglītojamā vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā 

klātbūtni, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam; 

35.3. lai novērstu inficēšanās risku, izglītojamais un darbinieks lieto sejas masku vai 

deguna un mutes aizsegu. 

36. Iestāde sazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. 

37. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu, izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši 

veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestāde saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

38. Izglītojamā vecākiem nekavējoties jāinformē Iestādes administrācija, ja bērnam 

konstatēta Covid-19 infekcija vai bērns ir bijis tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. 

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

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir: 

39.1. pārtraukt darba pienākumu veikšanu, doties mājās; 

39.2. telefoniski informēt iestādes vadītāju, sazināties ar ģimenes ārstu; 

39.3. ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem iestādē vai citur, darbinieks lieto sejas 

masku vai mutes un deguna aizsegu; 

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

darbnespējas lapu). 

40. Ja izglītojamajam vai darbiniekam konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 
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VI Personas veselības stāvokļa uzraudzība 

41. Grupu skolotājas, sagaidot izglītojamo, veic vizuālu izglītojamā veselības stāvokļa 

novērtējumu, nekavējoties informē medmāsu, ja ir aizdomas par izglītojamā veselības stāvokļa 

pasliktināšanos. 

42. Iestādes medmāsa veic vizuālu darbinieku veselības stāvokļa novērtējumu. 

43. Pēc nepieciešamības Iestādes medmāsa mēra ķermeņa temperatūru bērniem vai 

darbiniekiem. 

44. Darbiniekiem sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz Iestādi ar elpošanas ceļu 

infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstināta ķermeņa temperatūra). 

45. Regulāri mazgāt rokas ar ziepēm (īpaši pirms ēdienreizēm, pēc tualetes apmeklējuma), pēc 

iespējas dezinficēt rokas. 

46. Iespēju robežās ievērot distanci un izvairīties no tuva kontakta ar citām personām. 

47. Stingri jāievēro personas datu aizsardzība un aizliegts izplatīt informāciju par konkrētajiem 

ar Covid-19 inficētajiem izglītojamiem vai Iestādes darbiniekiem, ja tādi būs. 

VII Noslēguma jautājumi 

48. Kārtība ir spēkā no 2020.gada 1.septembra līdz tās atcelšanai. 

49. Kārtības ievērošana ir obligāta Iestādes darbiniekiem, izglītojamo vecākiem un citām 

personām, kas uzturas Iestādē. 

50. Grupu skolotāji iepazīstina izglītojamo vecākus ar Kārtību. 

51. Iestādes darbinieki un bērnu vecāki iepazīstas ar Kārtību un apliecina to ar savu parakstu. 

52. Iestādes administrācija koordinē un uzrauga Kārtības prasību ievērošanu un izpildi. 

53. Kārtība izvietota Iestādē informatīvajos stendos un tīmekļvietnē www.babitespii.lv 

vecāku un sabiedrības informēšanai. 

54. Ar šo zaudē spēku 2020.gada 8.maija noteikumi Nr.1-24/06 “Kārtība, kādā Babītes 

pirmsskolas izglītības iestādē uzturas bērnu vecāki un citas personas ārkārtas situācijā” 

 

 

Vadītāja          I.Dzelzkalēja 

 
Sadale: 

1 – lietā; 

1 – visiem pedagogiem; 

1 –iestādes mājas lapā; 


