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Par iekšējās kārtības noteikšanu iestādē,
par mācību procesa norises nodrošināšanu 2020./ 2021. māc. gadā

1.

Noteikt no šā gada 1. septembra līdz jaunu noteikumu izsludināšanai valstī, pamatojoties uz
grozījumiem MK noteikumi Nr. 360 “Epidemiloģijas drošības pasākumi COVID-19
infekcijas izplatības ierobežošanai” 1.6. (11.08.2020.):
1.1

organizēt mācību procesu audzēkņiem atsevišķi pa grupām, apgūstot pirmsskolas
mācību programmu, atbilstoši pirmsskolas vadlīniju prasībām;

1.2

noteikt ēdināšanu grupās – 1. grupa “Cālēni”, 3. grupa “Gliemezīši”, 4.grupa
“Bitītes”, 12. grupa “Burtiņi”, 15.grupa “Taurenīši”, 17. grupa “Podziņas”, 16. grupa
“Skudriņas”, 5. grupa “Knīpas un knauķi”;

1.3

noteikt ēdināšanu iestādes ēdnīcā 2 maiņās –2. grupa ‘’Saulītes’’, 6. grupa “Kāpēči”,
7. grupa “Lācēni”, 8. grupa ‘’Rūķēni’’, 9. grupa “Mārītes”, 10. grupa “Zaķēni”,
11.grupa ‘’Putniņi;’’, 13. grupa “Spārītes”, 14. grupa “Zvaigznītes”, precīzi ievērojot
noteiktos ēdināšanas laikus un distanci starp grupām;

1.4

noteikt distancēšanās ievērošanu starp grupām un audzēkņu vecākiem –

1.4.1.

pastaigas laikā atrasties savos noteiktajos laukumos, izvairīties no saskarsmes
ar citām iestādes grupām;
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1.4.2.

pārvietojoties iestādes iekštelpās, izvairīties no saskarsmes ar citām iestādes
grupām;

1.4.3.

iestādes audzēkņu vecākiem noteikt, atrodoties iestādē, lietot individuālās
sejas maskas;

1.4.4.

noteikt iestādes audzēkņu vecākiem, vedot audzēkni uz iestādi, ienākt pa
tuvāko (īsāko) ieeju līdz grupai, kuru apmeklē audzēknis, ievērojot distanci ar
citu audzēkņu vecākiem, iestādes darbiniekiem;

1.4.5.

ienākot iestādē, darbiniekiem, audzēkņiem un audzēkņu vecākiem pie ieejām
veikt roku dezinfekciju;

1.5

norīkoju darbiniekus katru dienu, ierodoties darbā, izmērīt un atzīmēt ķermeņa
temperatūru žurnālā pie dežuranta:

1.6

norīkoju

pirmsskolas skolotājas katru rītu grupas audzēkņiem izmērīt ķermeņa

temperatūru ar attāluma termometru un atzīmēt speciālā žurnālā;
1.7

pirmsskolas grupas drīkst apmeklēt bērni, kuriem nav akūtu elpceļu infekcijas
simptomi vei citi Covid-19 vīrusu saslimšanas simptomi( klepus , iesnas, paaugstināta
ķermeņa temperatūra, drudzis)

1.8

norīkoju Stopiņu novada domes PII “Pienenīte” visus darbiniekus ievērot
pastiprinātus higiēnas pasākumus, pamatojoties uz Veselības ministrijas, Slimību
profilakses un kontroles centra un Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem un
rekomendācijām;

1.9

ziņot nekavējoši iestādes vadībai un ievērot visus drošības pasākumus gadījumā, ja
kāds no iestādes darbiniekiem vai audzēkņu ģimenē ir inficējies, bijis kontaktā ar
COVID-19 slimnieku vai ieradies no ārvalstīm, kas ir COVID-19 apdraudēto valstu
sarakstā,

1.10

noteikt pasākumu organizēšanu katrai iestādes grupai atsevišķi, noteiktos laikos,
norīkojot atbildīgo personu, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus iestādes
telpās un teritorijā.

1.11

neizmantot grupās mīkstās rotaļlietas un tās ko nav iespējams mazgāt, nenest uz
iestādi rotaļlietas un spēles no mājām;

1.12

organizēt interešu izglītības nodarbības iestādē, ievērojot MK not. Nr. 360
‘’Epidemioloģiskie

drošības

pasākumi

Covid-19

infekcijas

izplatības

ierobežošanai’’, lai neapdraudētu un nodrošinātu audzēkņu un audzēkņu vecāku,
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darbinieku drošību izglītības iestādē, vadot interešu izglītības nodarbības katrai
grupai atsevišķi;
1.13

norīkoju par atbildīgajām personām iestādes medmāsas N. Vītolu un I. Šneideri
kontrolēt šo noteikumu un pastiprinātu higiēnas pasākumu ievērošanu, pamatojoties
uz Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra un Izglītības un
zinātnes ministrijas ieteikumiem un rekomendācijām;

1.14

iepazīstināt grupu

audzēkņu vecākus ar šiem noteikumiem 1 mēneša laikā no

rīkojuma spēkā stāšanās brīža, izstrādāto kārtību publicēt iestādes mājas lapā .
Pamats: Grozījumi MK noteikumi Nr. 360 “Epidemiloģijas drošības pasākumi COVID-19
infekcijas izplatības ierobežošanai” 1.6. (28.07.2020.), Veselības ministrijas, Slimību profilakses un
kontroles centra un Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumi un rekomendācijas, Stopiņu novada
domes izglītības iestāžu vadītāju sanāksmes lēmums ( 12.08.2020.)

Vadītāja
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