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12.05.2020        Nr.               15/1-10/10 

 

 

Par bērnu likumisko pārstāvju un  

citu personu uzturēšanās kārtību  

pirmsskolas grupās ārkārtējās situācijas laikā 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 7.maija rīkojumu Nr.254 “Grozījumi Ministru 

kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” 

izsludināt visā Latvijas teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 9.jūnijam ar mērķi 

ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā  un Mārupes 

novada Domes 2020.gada 11.maija rīkojumu Nr.1/2-18/51 Par darba organizēšanu 

pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās no 

2020.gada 12.maija, nosaku sekojošu bērnu likumisko pārstāvju un citu personu 

uzturēšanās kārtību pirmsskolas grupās ārkārtējās situācijas laikā: 

1. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimības “COVID-19” izplatīšanās iespēju 

Jaunmārupes pamatskolas pirmsskolas grupās; 

2. Apmeklētāju uzņemšana klātienē ir ierobežota. Jautājumu gadījumā sazināties 

elektroniski: e-pasts jmsk@inbox.lv  vai telefoniski tālr. 67933612 (medicīnas māsa ), 

67933631 (direktora vietniece pirmsskolas izglītības jomā); 

3. No 2020.gada 18.maija Jaunmārupes pamatskolā darbojas 4 obligātā izglītības vecuma 

bērnu grupas un dežūrgrupa bērniem līdz obligātās izglītības vecumam, apvienojot 

bērnus dažādos vecumos; 

4. Sākot ar 2020.gada 1.jūniju Jaunmārupes pamatskolā darbojas tikai dežūrgrupas, 

apvienojot bērnus dažādos vecumos; 

5. Pedagogi dežūrgrupās strādā pēc maiņu grafika; 

6. Uzsākot apmeklēt pirmsskolas dežūrgrupu, bērnu likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk 

– vecāki) ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka izglītojamais un ģimene neatbilst 

kādai no personu grupām, kam noteikts pienākums ievērot mājas karantīnu vai 

pašizolāciju saistībā ar COVID-19 infekciju vai aizdomām par to, kā arī, ka nav 

novērojamas elpceļu infekcijas pazīmes, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt 

bērna pieskatīšanu (Pielikums Nr.1); 

7. Uzsākot apmeklēt obligātā izglītības vecuma bērnu grupas, vecākiem ir jāiesniedz 

rakstisks apliecinājums, ka izglītojamais un ģimene neatbilst kādai no personu grupām, 

kam noteikts pienākums ievērot mājas karantīnu vai pašizolāciju saistībā ar COVID-19 

infekciju vai aizdomām par to, kā arī, ka nav novērojamas elpceļu infekcijas pazīmes 

(Pielikums Nr.2); 

8. Bērna atvešanai un aizvešanai no bērnu dārza izmantot tikai pirmsskolai paredzētās sānu 

durvis ; 



 

 

9. Pirms koda ievadīšanas vecākam jānodezinficē rokas ar dezinfekcijas līdzekli, kas 

novietots pie grupas ārdurvīm; 

10. Bērnu ievedot grupas telpās ( garderobē), vārdiski jāinformē grupas personāls par bērna 

ierašanos un jāatstāj grupas telpas. Bērns noģērbjas patstāvīgi; 

11. Vecākiem nav atļauts pulcēties grupu ģērbtuvēs; 

12. Sekot, lai tiktu ievērota 2 m distance starp izglītojamo vecākiem un citām personām; 

13. Aizliegts pārvietoties pa citām iestādes telpām, gaiteņiem; 

14. Pēc izglītojamā izņemšanas, vecākam jāatstāj pirmsskolas teritorija, nedrīkst uzturēties 

bērnu laukumiņos un lietot rotaļu konstrukcijas; 

15. Būt sociāli atbildīgiem valsts ārkārtējās situācijas izsludināto epidemioloģiskās drošības 

pasākumu ievērošanā; 

16. Sekot aktuālai informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem un profesionāļiem saistībā ar 

koronovīrusa COVID-19 infekcijas uzliesmojumu SPKC tīmekļvietnes sadaļā - 

Aktualitātes (www.spkc.gov.lv); 

17. Kārtība ir spēkā līdz valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanai; 

18. Izglītojamo vecākus par šo kārtību informē grupas pirmsskolas skolotājas vai 

dežūrgrupas skolotājas. Vecāks iepazīšanos apliecina ar parakstu. 

 

 

 

 

Direktore                                                                                                      Iveta Timule 

     
 

  

Anete Štrodaha, 67933594 

anete.strodaha@marupe.lv     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

http://www.spkc.gov.lv/

