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1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Privātās pirmsskolas izglītības iestāde “Mazulītis Rū” (turpmāk – Iestāde) 

iekšējie noteikumi “Kārtība drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Kārtība) nosaka iestādes darba organizāciju 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Iestādē un rīcību, ja ir aizdomas vai 

tiek atklāts infekcijas gadījums iestādē. 

1.2. Iestādes noteikumu mērķis - mazināt bērnu un darbinieku inficēšanās riskus, 

ievērot piesardzības pasākumu pamatprincipus – informēšanu, distancēšanos, 

higiēnu un personas veselības stāvokļu uzraudzību.   

1.3. Kārtība ir saistoša visiem Iestādes darbiniekiem, bērniem, bērnu likumiskajiem 

pārstāvjiem (turpmāk tekstā - Vecāki), kā arī citām personām, kas apmeklē 

Iestādi. 

1.4. Par kārtībā noteikto prasību izpildi Iestādē atbildīga vadītāja. Ar atbildīgo 

personu var sazināties pa e-pastu marupe@mazulitisru.lv, riga@mazulitis.lv vai 

tālruni 26376916. Atbildīgā persona koordinē Kārtībā noteikto prasību ievērošanu 

un uzraudzību. 
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2. Distancēšanās un darba organizācija 

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

Sauliešu ielā 22, Tīrainē, Mārupes novadā - nodrošinot 8 grupu darbību un 

Zemītes ielā 6a, Bieriņos, Rīgā - nodrošinot 7 grupu darbību. 

2.2. Iestādē labi redzamās vietās (vārti, ieejas/izejas durvis) izvietota informācija par 

piesardzības pasākumiem, brīdinājums, ka attiecīgajā vietā aizliegts atrasties 

personai, kurai noteikta pašizolācija, mājas karantīna, izolācija vai kurai ir 

elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 

2.3. Lai novērstu bērnu un vecāku drūzmēšanos, pulcēšanos Iestāde nodrošina bērnu 

atvešanu/ izņemšanu: 

2.3.1. Mazo bērnu grupām Sauliešu ielā 22 ( Ūdrītes Lotijas, Mazulīša Rū, Pūka 

un Trušīša grupas) noteikta ieeja/izeja pa Iestādes galveno ieeju/izeju; 

2.3.2. Lielo bērnu grupām Sauliešu ielā 22 (Tīģera, Pūces grupas) noteikta 

ieeja/izeja pa lielā korpusa galvenajām ieejas/izejas durvīm; 

2.3.3. Lielo bērnu grupām Sauliešu ielā 22 (Kengas, Kristofera Robina grupas) 

noteikta ieeja/izeja pa lielā korpusa rezerves ieejas/izejas durvīm; 

2.3.4. Bērnu grupām Zemītes ielā 6a ( Mazulīša Rū, Pūka un Pūces grupas) 

noteikta ieeja/izeja pa Iestādes galveno ieeju/izeju; 

2.3.5. Bērnu grupām Zemītes ielā 6a (Tīģera, Kengas, Trusīša un Kristofera 

Robina grupas) noteikta ieeja/izeja pa otrā korpusa galvenajām 

ieejas/izejas durvīm; 

2.3.6. Bērna adaptācijas periodā grupas garderobē, ne ilgāk par 15 minūtēm, 

vienlaikus drīkst uzturēties ne vairāk kā 1 bērna vecāks, vai likumiskais 

pārstāvis, uzrādot vakcinācijas vai pārslimšanas sertifikātu, lietojot sejas 

masku un ievērojot 2 metru distanci. 

(PPII “Mazulītis Rū” Nr.PD-31/2021 redakcijā) 

2.3.7. Svītrots 

(PPII “Mazulītis Rū” Nr.PD-31/2021 redakcijā) 

2.4. Rotaļnodarbības notiek grupas telpā, ārā vai zālē, pirms nākamās grupas 

ierašanās uz nodarbību zālē, telpa tiek izvēdināta un veikta nepieciešamā 

dezinfekcija; 

2.5. Mācību procesa laikā tiek ierobežota grupu savstarpējā kontaktēšanās.  

2.6.  Iestāde pēc iespējas mazina grupai piesaistīto darbinieku maiņu. 

Nepieciešamības gadījumā vienas grupas pedagogs var aizstāt citas grupas 

pedagogu pēc sastādītā grafika. 

2.7. Visos gadījumos, kad bērns neapmeklē Iestādi, bērna likumiskais pārstāvis 

informē Iestādi par bērna prombūtnes iemeslu Iestādē noteiktajā kārtībā.  

2.8. Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri 

salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām.  

(PPII “Mazulītis Rū” Nr.PD-31/2021 redakcijā) 

 



  

3. Epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošana 

3.1. Iestādi aizliegts apmeklēt darbiniekiem vai bērniem, kuri atgriezušies no 

ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - SPKC) ir 

noteicis kā valstis ar palielinātu COVID-19 izplatību, vai citām valstīm, no 

kurām atgriešanās saistīta ar plašu sabiedriskā transporta plūsmu (lidostas utt.). 

Šādi darbinieki un bērni atrodas mājās pašizolācijā. 

3.2. Ienākot Iestādes telpās, visi dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku 

dezinfekcijas līdzekļiem (izvietoti pie ieejas/izejas durvīm), bet bērni rokas 

nomazgā grupas telpās ar ziepēm un ūdeni; 

(PPII “Mazulītis Rū” Nr.PD-31/2021 redakcijā) 

3.3.  Jauno bērnu adaptācija notiek bez likumiskā pārstāvja klātbūtnes grupā. 

3.4.  Bērniem pēc iespējas nenest uz Iestādi rotaļlietas no mājām. Ja tas 

nepieciešams bērna adaptācijas procesa saīsināšanai, tad rotaļlietai jābūt viegli 

kopjamai un vecākiem katru dienu jānodrošina tās tīrība. 

3.5. Bērnu atvest/izņemt no Iestādes var tikai viens no likumiskajiem pārstāvjiem -

vienlaicīgi ved viens no bērna vecākiem, bez citām pavadošajām personām. 

3.6.  Iestādē rīkotie pasākumi iekštelpās notiek katrai grupai atsevišķi bez bērna 

likumisko pārstāvju klātbūtnes. 

3.7. Iestādē rīkotie pasākumi ārā var notikt vienas grupas ietvaros, bez bērnu 

vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem. 

(PPII “Mazulītis Rū” Nr.PD-31/2021 redakcijā) 

3.8. Lai nodrošinātu epidemioloģiskos drošības pasākumu ievērošanu, Iestāde var 

saīsināt dežūrgrupu darba laiku rīta un vakara cēlienā par pusstundu. 

3.9.  Dežūrgrupa tiek organizēta ārā, ņemot vērā laika apstākļus. 

3.10. Bērnu guldināšanā, ja tas ir nepieciešams, izmantojams princips – “galva pret 

kājām”. 

3.11. Iestāde izvērtē interešu izglītības nodarbību organizēšanu vienas vai vairāku 

grupu ietvaros, izvērtējot un mazinot riskus, kā arī paredzot distancēšanās un 

higiēnas prasību īstenošanu Iestādē. 

3.12. Ja bērnu ēdināšana netiek nodrošināta grupās, tad ēdināšana ēdamzālē tiek 

nodrošināta pēc iespējas grupām savstarpēji nekrustojoties. 

3.13. Pēc bērna izņemšanas bērna likumiskajam pārstāvim jāatstāj Iestādes teritorija 

kopā ar bērnu. Aizliegts uzturēties bērnu laukumiņos un lietot rotaļu 

konstrukcijas. 

3.14. Svītrots.  

(PPII “Mazulītis Rū” Nr.PD-31/2021 redakcijā) 

3.15. Svītrots. 

(PPII “Mazulītis Rū” Nr.PD-31/2021 redakcijā) 

 



  

3.16. Darbinieki ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, un kuri strādā 

vairākās, izglītības iestādēs, kā arī ārpakalpojuma sniedzēji, iestādes telpās lieto 

sejas maksas, kas pilnībā nosedz muti un degunu”. 

(PPII “Mazulītis Rū” Nr.PD-31/2021 redakcijā) 

3.17. Iestādei ir tiesības nodot laboratorijām nodarbināto datus (vārds, 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. Rīcība epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumos 

4.1. Ja bērnam atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums): 

4.1.1. Iespēju robežās bērns tiek izolēts atsevišķa telpā, kopā ar kādu no grupas 

darbiniekiem; 

4.1.2. Grupas darbinieks nekavējoties sazinās ar bērna likumisko pārstāvi, 

informējot par notikušo; 

4.1.3. Bērna likumiskais pārstāvis nekavējoties ierodas Iestādē pēc sava bērna; 

4.1.4. Grupas darbinieks veic ierakstu ambulatorajā žurnālā; 

4.1.5. Bērna likumiskais pārstāvis sazinās ar bērna ģimenes ārstu, seko 

norādījumiem un Iestādē atgriežas ar ārsta zīmi. 

4.2. Bērna likumiskajam pārstāvim nekavējoties jāinformē Iestādes administrācija, ja 

bērnam konstatēta Covid-19 infekcija, vai bērns ir bijis tiešā kontaktā ar Covid-

19 inficētu personu. 

4.3. Ja Iestādes darbiniekam, veicot darba Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums): 

4.3.1. Nekavējoties pārtraukt darba pienākumu veikšanu; 

4.3.2. Informēt Iestādes administrāciju; 

4.3.3. Doties mājās un sazināties ar savu ģimenes ārstu. 

4.4. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem 

grupā un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, grupas skolotājs 

informē par to Iestādes vadītāju un izolē bērnus, nodrošinot darbinieka 

klātbūtni, lieto sejas maskas un mute/deguna aizsegus, sazinās ar bērna 

likumiskajiem pārstāvjiem. Iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu 

telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. 

4.5. Ja grupā tiek konstatēts Covid-19 gadījums: 

4.6.1. grupa dodas karantīnā atbilstoši Slimības un profilakses kontroles centra 

noteiktajam algoritmam. 



  

4.6.2. ja grupā tiek konstatēts Covid-19 gadījums, grupa karantīnā atrodas 14 

dienas, karantīnu var pārtraukt 7 dienā, veicot Covid-19 testu, gan 

darbiniekiem, gan bērniem; 

(PPII “Mazulītis Rū” Nr.PD-31/2021 redakcijā) 

4.6.3. darbinieki un bērni ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu turpina apmeklēt izglītības iestādi; 

4.6.4. darbiniekiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu pēc kontakta ar 

Covid- 19 inficēto ir pienākums 7 dienu laikā veikt Covid-19 testu. Ja tests 

ir pozitīvs – ievērot izolācijas nosacījumus; 

4.6.5. pēc karantīnas darbinieki un bērni atgriežas ar ārsta zīmi; 

4.7. Ja grupa atrodas karantīnā, grupas skolotājs nodrošina attālināti 5 – 6 gadus 

veciem bērniem Valsts noteikto obligāto apmācību. 

4.8. Izvērtējot situāciju Iestādē, grupai atrodoties karantīnā var tikt nodrošināts 

attālinātais mācību process arī bērniem vecumā no 1,6 – 4 gadiem. 

4.9. Darbinieki, ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, pēc 

kontakta ar Covid-19 inficēto, vienojoties ar darba devēju, var neievērot 

karantīnu, katru dienu, pirms darba veikšanas veicot ātro antigēnu testu. 

(PPII “Mazulītis Rū” Nr.PD-31/2021 redakcijā) 

 

5. Iestādes apmeklētāju pieņemšanas kārtība 

5.6. Iestādi aizliegts apmeklēt personai ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm. 

5.7. Iestādei nepiederošai personai, tai skaitā bērnu likumiskajiem pārstāvjiem 

(Vecākiem) un citām personām, apmeklējot Iestādi, ir jāievēro distancēšanos 2 

metru attālumā no citām personām un jādezinficē rokas, jālieto sejas maska 

pilnībā, nosedzot muti un degunu. 

5.8. Apmeklētāju uzņemšana klātienē ir ierobežota, tiek saskaņots pieņemšanas laiks, 

saziņai izmantojot e-pastu marupe@mazulitisru.lv, riga@mazulitisru.lv vai 

tālruni 26376916. 

5.9. Par katru apmeklējumu (Iestādei nepiederošām personām), tiek veikta 

apmeklētāju reģistrācija, atzīmējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un 

kontaktinformāciju.  

5.10.  Personas dati nepieciešamības gadījumā tiks izmantoti epidemioloģisko 

pasākumu nodrošināšanai – lai būtu iespējams apzināt un brīdināt 

kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā 

5.11.  Personu dati Izglītības iestādē tiek glabāti 30 dienas, pēc tam tie tiek iznīcināti. 

 

6. Kārtība, kādā personas tiek iepazīstinātas ar noteikumiem 

6.1. Kārtība ir spēkā 2021./2022. mācību gadam. 

6.2.Grupas skolotājs ar kārtību iepazīstina bērnu vecākus, kuri iepazīšanos un 

ievērošanu apliecina ar savu parakstu. 

6.3. Iestādes darbinieki iepazīstas ar kārtību un to apliecina ar savu parakstu. 
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6.4.Atbildīgie par bērnu veselības stāvokļa novērošanu dienas laikā ir grupas 

darbinieki. 

6.4. Atbildīgais par epidemioloģisko prasību ieviešanu un koordinēšanu ir Iestādes 

vadītājs. 

6.5. Kārtība izvietota Iestādē pie informatīvajiem stendiem un vecāku mapēs. 

 

 

 

PPII ”Mazulītis Rū” vadītāja      Linda Meiere 

 


